






ইতিহাসিক মহাকাব্য 
পেগ ৮৮৪৪৯ 

মাইকেল মধুস্ছদন দত্তের চরিত, শিবাজী মহাকাব্য 
প্রতি প্রণেতা 

কবিভষণ শ্রীযোগীক্্রনাথ বস্তু, বি. এ. 
বিরচিত। 

০, 

ভৌতিক শকতি নহে নিযন্ত্রী বিশ্বের ) 
রহি' অস্তর!লে তার, শক্তি আধ্যাত্মিকী 

শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত। 

কদাচারে, পাপাচারে সন্ধুক্ষিত যথ! 

বিধিরোষ, নিঃসন্দেহ, জানিও তথায়, 

নিম্ষল পুরুষকার, দৈব বলবান। 

পথীরাজ সপ্তদশ সর্গ। 

তৃতীয় সংস্করণ । 

সম্মাঞ্জিত ও সমন্বিত 

১৩২৭। 

মূল্য তিন টাঁক!। 



৯১।২ নং মেছুয়াবাঁজার ছ্রীট 
নববিভাকর যন্ত্রে 

শরীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত 

৩* নং কর্ণগয়াজিস ই্রাট সংস্ৃতপ্রেস ডিপজিটরী 
হইতে একার কর্তৃক প্রকাশিত। 
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পূজেছি গোপনে ; 

কিন্তু জানো ভূমি । 

নাহি পাছ্য, নাহি অর্ধ্য, 

নাহি উপচার ; 

আছে শুধু ভক্তিপুষ্প, 

লও) মা আমার খ 

জানেন! অপর কেহ; 

" 
পপ স্পপির্কাপাি পচ 
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উপক্রমণিকা । 
বাঙ্গাল! ভাষায় ইতিহাস অবলম্বনে কাব্যরচন! নৃতন গ্রথা নহে । রঙললালের 

. পদ্মিনীউপাথযোন এবং নবীনচন্দ্রের পলাশীরধুখ রঙ্গভাঁষাবিৎ ব্যক্তি মাত্রেরই 

সুপরিচিত । পৃথীরাজ এই ছুই রন্থে গ্রদশিত পথ অনুসরণে রচিত হইয়াছে । 

আধুনিক ইতিহাসলেখকদিগের মতে ঘটনাঁবলীর বিবৃ্তিমাত্র ইতিহাস- 

রচনার উদ্দেশ্ত নয় । পৃর্ববস্তী ও পরবত্তী ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ এবং উভয়ের 
পরিণাম দেখাইতে না পাঁরিলে ইতিহাস রচন! সার্থক হয় না। ইতিহ!সের ন্যায় 

ইতিহাস-প্রাণ কাব্য স্ধন্ধেও বে এই অভিমত প্রযোজ্য তাহ! স্মরণ রাখিয়া আমি 

পুর্থীরাজ রচনা করিয়াছি । 

পৃথথীরাজের এবং তাহার সঙ্গে হিন্টু স্বাধীনতার পতন এই কাব্যের বর্ণনীয় 
বিষয়। বে যে কারণে এই পতন ঘটিয়াছিল, আমি, যথা শক্তি, তাহ! বুঝাইবার 

চেষ্টা করিয়াছি । আ'মাদিগের দেশের সাধারণ লোঁকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে 

মুসলমীন-অধিকার স্থাপন হইতে, এবং প্রকারান্তরে তাহারই ফলে, সর্ধবিষয়ে 

হিন্দুজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে। তাহারা মনে করেন যে, রাম, ঘুধি্টিরের 
কালের পরেই মুদলমান রাজত্ব আরন্ধ হইয়াঁছিল। কিন্তু বামায়ণোক্ত ও 
মহাভারতবণিত কালের পর বন্ছশত বৎসর গত হইলে যে মুনলমান-সংস্পশ 

ঘটিয়াছিল এবং সেই মধ্যবত্তী স্থুদীঘ কাঁলের মধ্যে, কুরক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে 
ক্ত্রিয়কুল উৎসাদিত হুইখার এবং তৎপরে বৌদ্ধধন্দ্ প্রচারিত ও বিধ্বস্ত 
হইবার ফলে, ভারতবাসীদিগের আচারব্যবহারে, মানসিকভাবে ও প্রবৃত্ভিতে 
যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহ! তাহারা সা করেন না। বাহার! 

সংস্* ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা! করিবেন, তাহারা বুঝিবেন 

যে, মুদলমানেরা এদেশে আসিকাছিলেন বলিয়৷ হিন্দুর অধঃপতন হুয় নাই» 
হিন্দুরা অধঃপতিত হইয়াছিলেন ঝলিয়াই মুসলমানের এ দেশে আসিতে ও স্থায়ী 

তাবে বসিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের গ্প্রাক্ক্ভিক সৌন্দধ্য, ভারতবর্ষের 
উর্বরতা,এবং ভারতবর্ষের শিল্পজাঁত দ্রব্য, স্মরণাতীত কাঁল হইতে, বিজেতৃগগণকে 

্মাকুষ্ট করিয়া আদিতেছে। পারস্তরাঁজ রামু হইতে সিকন্দর, দিলিউকস, 
কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদ প্রভৃতি বন্ধ বৈদেশিক বীর, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভারত". 



এর 8 

বর্ধকে উপক্রত করিয়াছিলেন। শক, হইণদিগের আক্রমণ নিত্য নৈমিতিক 
ব্যাপার হইয়া ফড়ইয়াছিল। কিন্তু মিতাচারে অন্যন্ত, সবল দেহে রোগের 
তায় তাহাদিগের আক্রমণ হিন্দুর জীবনীশক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই।. 
অমিতাঁচারে ভগ্রদেছে রোগের স্তায় বর্তমান কাব্যে আলোচ্য আক্রমণ সেই 
শক্তিকে একবারে নষ্ট না করুক, নষ্টপ্রায় করিয়াছিল। 

সাধারণতঃ সামরিক শক্তির নযুনতার জন্তই একটী জাতি অপর একটা 
জাতির নিকট পরাজয় শ্বীকারে বাধ্য হন। কিন্ত যখন দেখিতে পাওয়! যায় 

যে, অসংখ্য লোক যুষ্টিমের লোকের অধীন হইম্! স্দীর্ঘকাল অতিবাহন করেন, 

তখন মনে হয়, কেবল সামরিক দৌর্বল্য নয়, তাহার পশ্চাতে পরাজিত জাতির 

অন্তবিধ ছুর্বলত বিদ্যমান আছে এবং তাহাই তাহাদিগের ছুর্দশার প্রকৃত 
'কারণ। এই শেষোক্ত ছূর্বলতাই পরাজিত জাতিকে উদ্ভোগী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 

হইতে অক্ষম করে? ব্যক্তিগত সুখন্বার্থের' জন্য জাতিগত সুখ, স্বার্থ বলি দিতে 

প্রণোদিত করে; এবং আত্মমর্ধ্যাদায় উদাসীন করিয়া অপমানে ও লাঞ্নায় 

অভ্যস্ত করিয়া! তুলে। এই ছুর্বলতার মূল কোথায় আমার কাব্যে আমি তাহা 
নির্দেশ করিয়াছি। 

রাষ্ট্রীয় হুর্বলতাঁর সঙ্গে জাতীক্প নৈতিক ছূর্বলতাই ষে ভারতবর্ষে মুসলমান 

অধিকার স্থাপনের কারণ তাহা আমর! ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। পুজাপাদ, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মুসলমান-আক্রমণ বৌদ্ধ দুর্নীতির 
ও অসদাচারের প্রায়শ্চিত্ত বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 

"এক একবার মনে হয়, তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া, বৌদ্ধেরা, ইন্জ্িয়াসক্, 
কুকম্মান্বিত ও ভূত প্রেতের উপাসক হইয়। যে, নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং 

দেশটাকেও সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুদলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রারশ্চিত্ত। 
বিধাতা যেন ভাহাদের পাপের ভার সহ করিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে 

মামূলে উচ্ছেদ করিবার জঙ্ত, মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন।” * কিন্ত 

বৌদ্ধগণ যে যে অপরাধে অপরাধী ছিলেন, হিন্দুগণ যে তাহাদের মধ্যে কোনগুটা 
হইতে নির্মঘুক্ত ছিলেন না, তাহার প্রমাণের অভাব নাই ।1 শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী 
মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হইলে, “ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠা, মুত্র ভক্ষণ করিয়া 

গ* নারায়ণ, আর্বিন ১৩২২।' 
1 তাস্ত্রিকগণের প্রামাণিক শাস্ত্র কুলার্ণব, গুগ্তসাধনতন্ত্ প্রভৃতি বৌদ্ধতস্ত্র নহে। 



হি 

সিদ্ধি 'লাঁভের চেষ্টা, ভূত প্রেত পুজা করিয়! বুজকুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট 
ইন্দরিয়াসক্তি” প্রভৃতি শীবষয়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে তুল্য প্রতিঘবন্দিতা 
ছিল বলিয়াই ধারণা হয়। কে কাহার শিক্ষক তৎসম্বন্ধে মতভেদ টক 

পরস্পরের সম্বন্ধ যাহছাই হউক, কোন কোন স্থলে, ছাত্র শিক্ষককে পশ্চুী 
করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নয় । বিধাতা যদি শাস্তি দিবার জনই 'দাঠিহিগা 
থাকেন, তবে কেবল বৌদ্ধদ্িগকে শান্তি দিবার জন্য নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ 'উ্য়কেই 
শাস্তি দিবার জন্য মুদলমানকে পাঠাইয়াছিলেন। “এ মন্বন্ধে বৌদ্ধদিগের যাহা 
ধারণ! তাহ! স্মরণ রাখ! আমাদের কর্তব্য। . সুপরিচিত বৌদ্ধধর্ম প্রচারক 

আঙ্গরিক! ধন্নপাল বলেন 3-- 
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একদিকে হিন্দু, অপর দিকে মুসলমান উভয়ের পেষণে অপেক্ষাকৃত নুন 

ংখ্যক বৌদ্ধগণ বিচুর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁদৃশ কারণের অভাবে সংখ্যাধিক হিন্দু- 
গণ হন নাই। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিপ্রাক্স এইরূপ £-_ 
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মহামহোপাধ্যার শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় রায় বাহাদুর স্বগীকস রাজেন্দ্রচন্জ্ 

শীন্্ী মহাশয় হিন্দু জাতির শক্তিক্ষয়ের “একাধিক কারণের” মধ্যে *্রাজ- 
গ্রজাসাধারণ ব্যভিচার" এক প্রধান কারণ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

তিনি বলেন, “মৌধাবংপের পতনের পর হইতেই ভারতে রাজশক্তির বিলোপ 
আরম্ত হয় ও উপযু্ণপরি রাজবিপ্রব ও বৈদেশিক আক্রমণে উত্তর ভারত বিল্লৃত 

হইয়। পড়ে। এই শক্কিক্ষয় একার্িক কারণে সংঘটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 
তবে রাজপ্রজাসাধারণ-ব্যভিচারই যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহা নিযলিখিত 
বর্ণনা হইতে প্রতিভাত হইবে 1৮ 1 ইহার পর শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাৎসায়ন প্রণীত 

কামশান্ত্রের পারদারিক অধিকরণ অবশন্বনে তৎ্কাঁল-প্রচলিত যে সকল প্রচ্ছন্ন 

ও প্রকাশ্ত ব্যভিচার-রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা! করিলে 

আমাদিগের অধংপতনের কারণ বুঝিতে কালব্যাজ হয় না। ? 

উভয় শান্ত্রী মহাশয় তাহাদিগের প্রবন্ধ সঙ্বন্ধে যাহা বল! আবস্তক তাহাই 

মাত্র বলিয়াছেন ; অপ্রাদর্গিক বোধে অপর কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। 

হিন্দুপমাজতত্জ্ঞ দ্বগাঁয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু জাতির পতনের আর 
একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুর শ্বধর্মশিবিদ্বেবরূপ পাপের 

প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বিধাতা মুসলমানকে শাস্তারূপে এদেশে পাঠাইয়া ছিলেন। 

হিন্দু তাহার নিম শ্রেণীকে অন্তাজ বর্ণ নাম দিষ্জা পণ্ডর অপেক্ষাও অধিক স্তবণা 

করিয়াছে। একজন ডোম ব! মেথর উঠান দিয়া গেলে গোবরজল ছড়া দেওয়া 
নহয়, একটি ছাগল আসিপ্না তথার'মলত্যাগ করিলেও শুধু ঝাড় দিলেই চলে। 

এ সপ পা পপ ১ পা পা জপ এ জল সপ শী শী শপ পপ নিত আরা পপ পপ পা জর শপ 

*. ()+01211655 15610291) 311)017 870 0)11559) ১1711) 0) 216, 

4. “মধ্যযুগ্গে ভারতে সামাজিক জীবন” সাহিত্য-সংহিতা, বৈশাখ 
৯৩২১ । রঃ ; 

ধ অগুদশ সর্গের পাদটীক! দেখুন । 



চি 1 

অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, সর্ধঘটে নারাম্ণ আছেন, এবং বিদ্যা- 

বিনয্র-সম্পন্ন ব্রান্মণে এবং শ্বপাকে সমদর্শন করিতে হয়। আধুনিক কালের 
সাধারণ হিন্দু অন্তযজের সুখে, ছুঃখে, শিক্ষায়, দীক্ষায় উদাসীন । ব্যবহারক্ষেত্রে 
হিন্দুর এই ন্বধর্ষমিবিদ্বেষের জন্য ভগবান, তাহার অসীম কৃপায়, পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শ্বধন্মিগ্রেমিক জাতিকে -মুঈীলমানকে শীস্তা ও শিক্ষকরূপে ভারতে 
প্রেরণ করেন ।* * 

মনহ্থী বিবেকানন্দ স্বতন্ত্র একটা কাঁরণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 

ভারশুবামীনিগের সর্ববিধ জ্ঞান যে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং 

সাহারা যে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই জ্ঞান প্রচার করিতে উদাসীন, স্থল- 
বিশেষে, পরিপন্থী ছিলেন, ইহাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পতনের কারণ । ১০ 
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এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাঁরণ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটীরই 

নূলে সত্য নিহিত আছে। এই সকল কারণ উল্লেখের সঙ্গে আমাকে এত দতিরিক্ত 

কারণও নিদ্েশ করিতে হইয়াছে । আমি দেখাইয়াছি যে, ধর্মগত ও প্রদেশগত 

পার্থক্যের জন্য ভারতবাস্ঠিণ সম্মিলিত হইয়া কার্য করিতে অক্ষম ছিলেন; 
ওদবাসীন্য, অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতাবশতঃ ভারতীয় জনসাধারণ মুসলমান-আক্র- 

মণের পরিণাম বুঝিতেন না৷; উত্তর ভারতের ছুইটী সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য, পারিবারিক 
কারণে, বিচ্ছিন্ন-ও বিবদমান হুইয়! বিজেতার পথ গ্গম করিয়াছিল ; তাহার 
উপর হিচ্দুগপ উদেযোগিতায়, দৃঢ়গ্রতিজ্ঞতায়, * সানরিক শিক্ষা, এবং কুট 

” ও 
% এডুকেশন গেজেট ২২এ বৈশাখ ১৩$৩। 
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রাজনীতিতে ও রণনীতি-কৌশলে প্রতিত্বন্ীদিগের অপেক্ষা পশ্চাতবস্তী ছিলেন । * 

এই সকল কারণেই, বীধ্যে ও বুদ্ধিমত্তায় হীন না হইন্জেও, তাহাঁদিগের পতন 
ঘটিগ্নাছিল। উপরিউক্ত কারণগুলির মধ্যে যেটা মুখ্য এবং আমার কাব্যের 

বর্ণনীয় আমি তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি; গৌণ কারণগুলি 
নির্দেশ করিয়াই নিরম্ত হইয়াছি। 

আমার পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে সামরিক শিক্ষার অভাব 

এবং অসদাঁচার জাতীয় পতনের কারণ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ত 

পৃ্থীরাজে লক্ষিত হয় না) তবে তাহার পতন" হইল কেন? ইহার উত্তর 
প্রথমতঃ এই যে, কাহারও পতন একটামাত্র কারণে ঘটে না; কারণ বিশেষের 

অভাব হইলেও অপর কারণমমূহের সমবাঁয়ে কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ এই যে, মনুষ্য কেবল নিজের কার্ষের ফলভোগী নহেন; সামাজিক 

. * রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠে অভ্যস্ত হিন্দুর নিকট মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু 
সামরিক শিক্ষায় নিকৃষ্ট ছিলেন, এ কথা অপ্রীতিকর এবং তঙ্জন্য অনাস্থাযোগ্য বোধ হইতে 
পারে। কিন্তু, সামরিক শিক্ষা বলিলে কেবল তরবারি:সঞ্চালন বা শর-নিক্ষেপ-কৌশল বুঝায় 
না; ঘুদ্ধার্থ আয়োজন, যুদ্ধোপকরণ, মেনাসন্নিবেশ, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা প্রভৃতি নান! বিষয়িনী 
শিক্ষা বুঝায়। এই সকল বিষয়ে হিন্দু যে নিকৃষ্ট ছিলেন, খ্রপ্্িয় অষ্টম শতাবী হইতে অষ্টাদশ শতাবী 
পধ্যস্ত, কামিমের আলোর-জয় হইতে আহম্মদ সা আব্দালির পানিপথ-জয় পর্যন্ত, হিন্দুমুসলমানের 
জয়, পরাজয় গণন। করিলে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। তবে এ কথ। সত্য বটে 
যে, হিন্দুর! পরাজিত হইলেও, মুসলমানকে সুদদীর্ঘকাল প্রবল বাধ। দিতে পারিয়াছিলেন এবং 
যখন পৃর্থীরাজ। প্রতাপ বা শিবাজীর ন্যায় প্রতিভাশালী বীর হিন্দু নেতা হইয়াছেন, তখন 
তাহারা, মধ্যে মধ্যে, মুসলমানকে পরাজিতও করিয়াছেন। কিন্ত হিন্দু জনসাধারণের, 
বিশেষতঃ নিয়শ্রেণীর মধ্যে, সামরিক শিক্ষার প্রচার ও উৎকর্ষ না হওয়াঁয় তাহাদিগের সাহস 
ও বীধ্য যে পরশক্তি-প্রতিয়োধে সম্যক্ কৃতকাধ্য হয় নাই, তাহা! অবিশ্বাম করিলে চলিবে ন|। 
মুসলমান কপটতার বলে প্রত্যেক স্থলে জরী হইয়াছেন, এই প্রচলিত বিশ্বান একবারেই 
ভ্রমাত্মক। সামরিক শিক্ষায় ও তৎকালাবিদ্কৃত যুদ্ধোধকরণে মুসলমান শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই 
সংখাধিক হিন্ুকে পুনঃ পুনঃ 'পরাজয় করিয়াছিলেন। সিঙ্ুবিজয়কালে যুবক কাসিম ছূর্গ 
প্রাচীর ভঙ্গের জন্য যে বিপুল যন্ত্রসমহ সঙ্গে আনিয়াছিলেন পাঁচশত যোদ্ধাকে তাহা! পরিচালন 
করিতে হইত বলিয়! উল্লেখ দেখ! যায়। 1016 90010000111 519001090 15251108050 060 

1060 9100 0 01910 08079855001: 2 9101081696-51)1]) 96129৫ 0% 0.0029% 0 

105১21 (0:05215 05 0006] 12120121), 1595100 00005616 61060511870, 

001 006 8768 ৮2150510685) 0808150165) 165051075 856 000100150 0060 00 1011 

(5600 9615 08050016005 35৪. 

21610001195 ০01 015 4£51860 5001509 01 13610981] 0. চ7017011, 

91) 11101907302 0651505, 



8.1. 

জীবরূপে তাঁহাকে অন্তকৃত কার্যের জন্তও দগুপুরস্কারের অংশভাগী হইতে হয়। 
পৃথীরাজ, স্বয়ং বীর ও নির্মলচরিত্র হইলেও, যে সমাজে জন্মগ্ুহণ করিয়া ছিলেন, 
তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্শ্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিলেন। * হিন্দুজাতির 

* আমার এই মতের উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষে যে সমালোচন! হইয়াছিল, প্রয়োজিন বোধে 
আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এরতিহাসিক সত্য নিদ্ধারণ কল্পে এই প্রতিবাদ আমি 
এ স্থলে প্রকাশ কর৷ আবশ্তক বৌধ করিতেছি। আমার প্রতিবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশিত না 
হওয়ায় পরে নবাযভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদককে লিখিত সেই প্রতিবাদ এই +-- 

“ভাদ্র সংখ্যার ভারতবধে আমাঞ্জ রচিত পৃথীরাজ মহাকাব্যের সমালোচনা পাঠ করিলা'ম। 
এই সমালোচনার জন্য আমার ধনাবাদ অবগত হইবেন্। আপনার অভিমত সম্বন্ধে আমার 
কোনও বক্তবা নাই; কিন্ত গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয় জন্বন্ধে আপনি যে এতিহাসিক তথ্ব 
প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎদন্বদ্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনার পত্রে তাহ! প্রকাশিত 
করিলে বাধিত হইব। 

আমি আমার কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছি, “পৃর্থীরাজ শ্বয়ং বীর ও নিশ্মল-চরিত্র হইলেও 
যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন, তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলি অপিত হইয়াছিলেন।* 
আপনি এই মতের উল্লেখ করিয়া! লিখিয়াছেন যে, "বাস্তবিক পৃ্থীরাঁজকে অস্ত্রের কৃতাপরাধের 

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল বা তাহার নিজের চরিত্রগত কোন দোষের অন্ত তাহার অধঃপতন 
ঘটিয়াছিল সে কথা এন্থলে বিচাষ্য নর্থ” 

কিন্ত ইহার পরই আপনি কর্ণেল টড়্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে ছুইটী অংশ 
উদ্ধত করিয়াছেন। তাহা হইতে পৃর্ীরাজের অধঃপতন যে ভাহারই ব্যবহারের বা! অনুষ্ঠিত 
কার্যের ফল পাঠকের মনে এরাপ সংগ্ষীর হওয়! অসভ্ভব নয়; এইজন্য এই উদ্ধত অংশ ভুইটার 
এরতিহাসিক মূল্য নিপ্ধীন্ূণ আবন্তাক | রাজস্থান হইতে আপনার উদ্ধত অংশ দুইচী এই £-- 

(১) 10106 1071100506 051011016 (590)2151) ৮25 2821 00005151776 100 05 

1151১000101 1) 06661070901 10611] 200 115 70117706 %/17055 21088005 8100 

50060655001] 20)070002) 00110%60 9৬ 00587806001 10200151065) 11500650105 55102) 

111) 8৮61৮ [১165206 01 90:655, 

(২) 52102155116205 1)15 110006-10-চ 22100752200 1600515 00 005 
150077100615 12050005515, 

ঙঁ 

ইহাতে পৃথীরাঁজের ছুইটী দোষের উল্লেখ আছে। প্রথম 2170£009 অর্থাৎ উদ্ধত, 
দ্বিতীয় 108001৮10 অর্থাৎ নিরুদেবাগিত1 বা ওদাস্য। পৃথীরাষ্জী কিরূপ স্থলে ব! কাহার সহিত 
বাবহারে উদ্ধতা (2::088০6) দেখাইয়াছিলেন, টড এথানে তাহার উল্লেখ করেন নাই। 
কিগ্ত পৃথরাজের কথ। প্রসঙ্গে অন্তর তিনি ঠিক এই 21:০৫8০০৫ শব্ধটা ব্যবহার করিম়াছেন। 
সে স্থল এই-- 

791 1052510105 ৮5 1081000999010:0028055 06 06500096090. 176 1720 

1১550 0062. 06062160200. 106 (900 089501651১9 0)6 111000 9০0৬6161%0 

91 19511) 110 5101) 2 1019 220. 01100 21708900506 675 5২2]1)06 0005150061 

58 10170 20110610557 10150519005 06005 80572515010 5001615 06 07621 

10210 200. [61200 ০1১ 1, 02855 747-8 089654 2617098511755 0 00762 

11215011091 & 10650109056 55 79 00195 ১2109) 1) ) 



[৮] 

জ্ানাজ্ঞানকৃত পাপের শাস্তির জন্ত বিধাতা যে দণ্ড ঞপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
তাহা প্রতিহত কদ্দিবার শক্তি, পৃর্থীরাজের হউক বা অপর কাহারও হউক, 
পুরুষকারের আয়ত্ত ছিল ন1। যে ঘটনাপমবায়ে পৃর্থীরাজ পরাজিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহা! আলোচিন! করিলে পাঠক ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। 

পপ পরপারে পপ -০ পন তক ফল পর পারার ০ ০০ পা পপর শা পপাপপাপপপা পা পা? পাশাপাশি পাপ তি ৮ শপ স্পা পাশ স্পা সা তাস শিট রা 

ইহার ভাবার্থ এই :ষে, এসাহাবৃদ্দীন ঘোঁরী ছয়বার নিক্ষল আক্রমনের পর কৃতকাধা 
হইয়াছিলেন। তিনিঃ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত এবং ছুইবার বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্ত 
রাজপুতদ্গের প্রকৃতিগত 106 21:0.101170 72108 2006 বশতঃ দিমীশ্বর (পৃথ্ীরাজ) তাহাকে 

মুক্তি দিয়াছিলেন। 
ভীত, পলায়িত এবং আহত শক্রকে অভয়দান ভারতীয় বীরপুরুষদিশের চিরাভান্ত। 

সুতরাং পৃথ্ণীরাঁজ যদি সাহাবুদ্দীন ঘোরীকে মুক্তি দিয় থাকেন তবে তাহা তাহার 21708987766 
বা ওুদ্ধতোর ফল নয় (0001৮917005 53171এর ) বীরোচিত উদারতার ফল। এই উদারতার 
পরিণাম যাহাই হউক, ইহাকে উদারতা ন। উদ্ধত বলিব ? 

পৃ্ধীরাজের দ্বিতীয় দোষ 109005119 বা ওদাসা। যিনি সাহানুদ্দীন ঘোঁরীর ন্যায় মহা" 
বীরকে (সমকালবর্তী মুসলমান এতিহাসিক যাঁহাকে 11219670039 07) সিংহবিক্রাস্ত 
200 9900200. 7২09101) বলিয়াছেন ) ছয়বার পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার আস্তুম পরাজয় 
তাহাক্স 11500015115 বা উদাস্যের ফল নল] পুনঃ পুনঃ আক্রমণজনিত বলক্ষয়ের ফল ? 

প্রামাণিক ইতিহাস লেখককগণ পৃথীরাজের এই পরাজয়ের কারণ যাহা নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহা নিম্নে উদ্ধত হইতেছে £-- 

আকবর নামায় আবুল ফাজল লিখিয়াছেন ;--40১11075121 778101601% 00116060 

(000111617 01715 2 50051] 1)1010)1)01 01 000105 &1)0 ৮৮10) 01656 1) 10121017180 ০0011 

(১ 2100 06 91002), 030৮ 006 0619650 11172005120 120 21106715760 

10 0152 00217105৮ 065011)60 20৮6 : 19651095 79101)21)0) ৮10 1720 0661) 1715 

211) ০5 100%/ 12) 162206৮1107 1015 20600, 40000762006 005 চ2557151 

(05 115011 1২80 13207010 1011760. (21001 21000017060 076 9011912-1)1105118) 

25 06161602100. (15611 70175006121. ৮55 [01160 (21076217156011021] 1065. 

০111061৮8 1১8£65 1 55-56. ) 

প্রতিহাসিক ৬৬, ৮৬. [00161 এই মতের সমর্থন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন ;--7015 

]২০)০০৮ 515165 0911060 0116 28210151101621-৮50515 8681050017500575  হি0া 05 

71010096513 11751606005 215 5210 1072৮ 16 1৮5 10106 01 10611)1 800 

$0006619 0061) 0061 0136 0051) 06100105 0009 51805-0900 006 01 1015 026 

/:0770160. 21)0 01616 ডঠ1101 01016, 11001877 2000116 0 299. 
স্বয়ং কর্ণেল টড়ও এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখির়ছেন,--“] 81005 2170. 10৮670%৩ 

167106160% [176 1110065 01 1১2101)7 18009], 10180 2100 005 01701 00100 

00876517501761606 51060151975 062 00710650 08511060 10 05111100060 

&])] (২97)3521 ৬০) ১ 0276) র 

ইহার পরও কি বলা সঙ্গত হইবে যে' পৃথণরাজের গতন, অংপতঃও, তাঁহার 27:০£8706 
এবং 778065)0ের ফল? প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ধপ্রচাঁর ও লুণ্ঠন প্রয়াসী মুসলমান স্বতঃই .. 
ভারতবধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কাহারও 21089006এদর জন্ক করেন নাই। পৃথীরাজ 



[৯ | 

পৃ্থীরাজ এতিহাপ্লীক ব্যক্তি হইলেও তাহার সংস্থষ্ট ইতিহাসোচিত 

বিবরণ অধিক পাওয়া যায় না। হিন্দী ভাষায় পৃথ্থীরাজের গভাসদ চন্দ বরদাই- 
প্রণীত পৃর্ধীরাজরাসো নামে একথানি সুবৃহৎ গ্রন্থ আছে? কিন্ত, কাব্যাংশে 

যাহাই হউক, ইতিহাসরূপে ইহার মূল্য অতি সামান্য। আধুনিক আবিষ্কৃত 
শিলালিপি "ও মুদ্রা প্রভৃতি হইতে ইহার অনেক কথা বিচারাসহ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। অপর হিন্দু লেখক ও মুসলমান এতিহাসিকদ্িগের উক্তির সহিত 

ইহার সাঁমঞ্জস্ত নাই। তাহাক্ উপর দেবতা, অগ্মরা, কবন্ধ, ডাকিনী প্রভৃতির 
সমাবেশে এবং অতিরঞন-প্রিক্গতায় ইহার লৌকিকতা বিলুপ্ত হইয়াছে । ইহার 
অনেক বিবরণ পরস্পর বিরোধী ; স্থলে স্থলে ইহার রুচি নিতান্ত অমার্জিত, 

অস্বাভাবিক এবং গ্রন্থোক্ত ব্যকজিগণের হীনতাকারক। প্রতিভাবান লেখকের 

রচিত হইলেও এনপ হইবার কারণ এই যে, অধুনা-প্রচলিত গ্রন্থ আগ্োপাস্ত 
টাদবর্দাইএর লিখিত নয়; বভুজনের হস্তক্ষেপে ইহ1 বর্তমান বিকৃত ও বীভৎস 

'আঁকার গ্রহণ করিয়াছে। মূলগ্রন্থ তিন চার হাজার মাত্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়া 

ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্ত অধুনাপ্রচারিত গ্রন্থে লক্ষাধিক শ্লোক 
দৃই হয়। * চাদের পুক্রপৌত্রগণ নিজেদের ইচ্ছামত ইহার পরিবর্ধন করিয়া- 

শজীতীয়গণের সাহাষ্য প্রাপ্ত না :হইয়াই প্রাঁজিত হইয়াঁছিলেন ; নিজের 122001510র জন্ত 
পরূজিত হন নাই। 

এখানে বল! আবহ্ঠক যে পৃথ্থীরাজ কর্তৃক সাহাবুদ্দীনকে ছয়বার পরাজয় কোন মুসলমান 
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথ্থীরাজরাসোভে ইহার উল্লেখ আছে। কত্ত এই ছয়বার 
পরাজয় এরূপভাবে এবং এরপঞ্অবস্থায় ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে তাহা বিশ্বামযোগা 
মনে হয় না। এইজন্য আমার কাবো আমি তাহা উল্লেখ করি নাই। যাহা হিন্দু মুসলমান 
উভয়েরই ্বীকৃত তাহাই উল্লেখ করিয়াছি । কিজন্ত টড্ পৃর্ীযুজ সম্বন্ধে 2710827006 ও 
17200%10 এই ছুইটা দোষ আরোপ করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, পৃর্ণীয়াজরাসো পাঠকের 
পক্ষে তাহা নিদ্ধীরণ কর! কঠিন নয়। কিন্ত সে অবান্তর প্রসর্জ এ স্থলে নিশ্রায়োজম। 

উপসংহারে নিবেদন এই যে, কাহারও অধংপতন যদ্বিতী হার 2170£21206 বা 10201015115 

জন্ত হয় তবে স্বভাবতঃ তাহার প্রতি সহানুভূতির ও শ্রদ্ধার হাঁস হয়। স্বদেশ ও স্বধর্মা রক্ষার 
জন্য প্রাণদান করিয়া পৃথীরাজ হিন্দুমাব্রেরই নমস্য হইয়াছেন। প্রকৃত ইতিহাসের দিকে 
লক্ষা না করিয় ঘদি তাহার প্রতি সহানুভূতির ও শ্রদ্ধার হাঁস হইতে পারে, এরূপ মত প্রচারিত 

হয়। তাহা দৌষাবছ হইবে । এই জন্যই আমার যাহা বক্তব্য তহ। আপনাকে জানাইলাম। ইতি । 
00091010610 070 (50100 00060৮90702 076 05506005105 04 02,0৫ 
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ছেন। স্থলে স্থলে তাহারা এরূপ আত্মবিস্থত হইয়াছেন, যে, কাব্যের নানক 
পৃ্থীরাজকে পশ্চাত রাখিয়া, নিজেদের পূর্বপুরুষ কবিকেই অগ্রস্থানীয় 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।* এরূপ অবস্থায় সমকালবর্তী লেখকের রচিত বলিয়া 

ইহার উক্তি গ্রহণীয় ও আস্থাষোঁগ্য এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তথাপি 
পৃরথীরাঁজ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে উত্তরকালবর্তীদিগকে পৃ্থীরাজ- 
রাসোর উপর নির্ভর না করিলে চলে না। আমাকেও করিতে হইয়াছে; 

কিন্ত আমি স্থলে স্লে, শ্বাতন্্য অবলঘনে বাধ্য, হইয়াছি। পৃ্থীরাঁজ সম্যন্ধে 
রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক টডের উক্তি প্রধানতঃ পৃথীরাজরাসো অবলম্বনেই 
লিখিত। পৃর্থীরাজরাসোর হিন্দী ছূর্বোধ্য বলিয্না আমি, প্রয়োজন মত, টডের 

উক্তির মন্মীহ্থবাদ পাদটাকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। 
পৃর্থীরাজ-বিজয় নামক একখানি ক্ষুত্র সংস্কৃত কাব্যে পৃথীরাঁজের কথা! কিঞ্চিৎ 

বর্ণিত হইয়াছে । এই কাবাখানি কাশ্মীরে পাওয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত ভারত- 

বর্ষের মধ্যে সেই একখানি গ্রস্থই ছিল। তাহা! হইতে এক্ষণে কোন কোন 
পুস্তকালয়ে অনুলিপি করা হইয়াছে । ইহার অনেক কথার সহিত, এমন কি 
পৃ্থীরাজের পরিচয় সম্বন্ধেও, পৃথথীরাজরাসোর সামঞ্রস্য নাই। কেহ কেহ- 
পৃথীরাজ-বিজয়ের কথায় আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে যে গ্রন্থ 
একথানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে কখনও সমাজে আদৃত বা পরিগৃহীত 

হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । আমি ইহার উক্তি অনুদরণ করা 
সঙ্গত বোধ করি নাই। 

মুলমান লেখকগণ মহম্মদঘোরীর সহিত যুদ্ধ ব্যতীত পূর্থীরাজ সন্বন্বীয্ অপর 
কথা লিখেন নাই। তান্লাদিগের বর্ণিত ঘটনার সহিত বহু স্থলে পৃ্থীরাজরাসোর 

বিশিষ্ট পার্থক্য আছে। " পৃ্থীরাঁজরাসোতে .আঁছে যে, পূর্থীরাজ, বন্দীব্ূপে 

গজনীতে নীত হইবার পর, অন্ধাবস্থায় মহম্মদ ঘোরীকে শরবিদ্ধ করিয়! বধ 
করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সে তাহার অনুচরগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। 
তবকাং-ই-নাসিরী নামক প্রামাণিক মুলমান ইতিহাসে আছে যে, পৃর্থীরাজ 
দ্বিতীয় তরায়ণের যুদ্ধের পর ধৃত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নরকে প্রেরিত হন। 

শি হিপ উল এসব পচ নি (সপন কপির পাট ক? জে জন স্পা ৩ পপ পাপ ও উস তন ৯ 

* কিন্ত চাদের মৃত্যুর পর £১91000৬ 615 07208 10 ৫550610091315 00001] 48179675 

ঢ706 6701878108 006 চ1010 10 [29900 61565 

ডা, 92010101517-9119 171156015 ০0111701505 332. 
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প্রতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে, পৃ্ীরাজের মৃত্যুর বহুদিন পরে, মহম্মদ ঘোী 

গক্ষরদিগের হস্তে নিইত হইর়াছিলেন। পৃথ্রাজরাসোতে আছে (ে, মহম্মদ 
ঘোরী পৃথ্থীরাজের নিকট সাত সাত বার পরাজিত হ্ইয়াছিলেন এবং একাধিক 

বার বন্দীরূপে দিলীতে আনীত হইবার পর নিক্রয়দানে মুক্তিলাত করি! 

ছিলেন। * তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেত্। মিন্হাজ ও ফেরিস্ত! ছুইবার যুদ্ধের ও 
একবার পরাজয়ের উল্লেথ করিয়াছেন, নিষ্ুয় সম্বন্ধে কোন কথাই বণেন নাই। 
অপর এক মুসলমান লেখক পরাজয়ের উল্লেখ মাত্র করেন নাই।1 এইব্প 

পার্থক্যের মধ্যে সত্য নির্ণয় কঠিন। ইতিহাঁসোক্ত ঘটন! সম্বন্ধে যাহা সামঞ্জস্যসহ 
ও সঙ্গত বাঁলয্া। বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। 

পৃথীরাজের পতনের ইতিহাস সমগ্র হিন্দুজাতিরই পতনের ইতিহাঁস। কিন্ত 
এই পতনের কারণ কি তাহা! হিন্দু,মুদলমান কেহই আলোচনা! করেন নাই। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে বৈদেশিক আক্রমণ হিন্দুজাতির পক্ষে নূতন নয়। কিন্তু সেই 
সকল আক্রমণের ফল স্থায়ী হয় নাই। কালবৈশাখীর ন্যায় তাহা! তারতবর্ষের 
উপর দিয়া যন্দিও প্রধলবেগে বহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঝটিক-শেষে প্রক্কাতি আবার 

স্বাভাবিক শ্বন্তমূর্তি ধারণ করিয়াঁছল। পৃথথীরাজের পরাজয় হইতে হিন্দুজাতির 
বে পতন ঘটিয়াছে, তাহার পর আর প্রকৃত উত্থান হন নাই। কেবল মহাপ্রাণ 

শিবাজী হিন্দুর অস্তনিহিত শক্তি যে লোপ পার নাই, মহারাষ্ট্রে তাহার আংশিক 
প্রমাণ দেখাইয়াছেন। যে যে কারণে *এই পতন ঘটিয়াছিল তাহা আলোচন! 
করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃতির নিয়মে যাহ। সর্বত্র ঘটিতেছে ভারত- 

বর্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল & এই পতনের প্রধান কারণ ভারতবর্ষে রাজবাহুল্য। 

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে এখাঁনে কোনও মহারাজ্য স্থাপনের উদ্দাম স্থায়ী হয় নাই। 

ছুই একবার যাহা হইয়াছিল, তাহা ছুই এক পুরুষ নাঁ যাইতে যাইতে বিধ্বস্ত 
হইয়াছিল। বাহার অতুন্যপ্রতাপ, সার্বভৌম বলিদ্লা পরিগণিত ছিলেন, তীহারাও 

কলস ৮ পন পপি শাল সি ৮২ আক পপ ভাইস তত শী ৯ ৬ 

রি [১6 দিত 881068 56915 0096 0075 25 0175 ১0৮৩010) (0706 (19৩ 28112) 
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প্রকৃত প্রস্তাবে একেশ্বর ছিলেন না । মিগান্থিনিস উল্লেখ করিক্নাছেন যে, প্রবল- 

প্রতাঁপ চন্রপ্তপ্তের সময়েও ভারতবর্ষে একশত খও্ডরাজ্য হিল। এই বাজ্জবাহুল্য 

কোন জাতির সমগ্র শক্তিকে একই কেন্দ্রে আনিয়! ছুর্জয় করিতে পারে না!) 

গ্রত্যুত পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া বলক্ষয় করে। এই রাঁজবাহুল্যের 
ন্যায়, ভারতবর্ষে ধর্মবাছুল্য এবং ভাষাবাহুল্যও ইহার পরাধীনতার এক একটা 
বিশিষ্ট কারণ ॥ এই বৃহৎ দেশে এক একটা নদী বা পর্বত এক একটী প্রদ্েশকে 

সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া! রাঁখিয়াছে। তখন গমনাগমনের পথ ছিল না) এক প্রদেশ- 

বাসী অপর প্রদেশবাঁসীর ভাষা বুঝিত না একই দ্বাতিভূক্ষ হইলেও 
পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করিত ন।) পরস্পরের সুখ দুঃখে মিলিত হইত 

না। তাহার উপর ধর্্রভেদ জন্য মনোবাদের কারণ যথেষ্টই ছিল। হিন্দু, 
বৌদ্ধ পরস্পরের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কখনও কখনও উভয় সম্প্রদায়ের 

মিলনের কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বদ্ধমূল 
বিবাদই শ্রুত হয়; মগধের পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ এবং বঙ্গদেশের সেনবংশীয় 

রাজগণ হিন্দু ছিলেন। তীহার্দিগের মধ্যে সত্ভাব ছিল না। গৌড়ের বাজ! 

শশাঙ্ক বিদ্বেষবশতঃ বোধিক্রম উৎপাটিন এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়াছিলেন । 
্রাঙ্মণেরা বৌদ্ধ সন্ত হর্ষবর্ধনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া 

উল্লেখ দেখ। যার়। কেবল মুলধর্শসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নহে) তাহাদিগের 

নিজ নিজ শাখ। প্রশাখার মধ্যেও বিধৌধের অভাব ছিল নাঁ। শৈব, বৈষ্ুব 

ও শাক্ত পরস্পরকে এবং মহাঁষাঁনপস্থান্ুষায়ী বৌদ্ধগণ হীনযাঁনগামীদিগকে নিকৃষ্ট 

ধন্মাবলম্বী বলিয় ঘ্বণা! করিতেন। এই দ্বণা ব! বিদ্বেষ অনেক সময়ে রক্তপাতে 

পর্ধযবদিত হইত। বাজভেদ, ধর্মভেদ, ভাষাভেদ তবে মিলন করিবে কে? 
প্রস্তরথণ্ড যতক্ষণ মস্ঠী! দিয় বাঁধা থাকে,” ততক্ষণই তাহারা প্রাচীরক্ধপে 

নদীশ্রোতকে রুদ্ধ করে? কিন্তু যে মুহুর্তে মস্লাগুলি গলিয়া! বাঁ খসিয় যায় 

তখনই, অবরোধিক1 শক্তি হাঁরাইয়।! এবং আোতের বলে চালিত হইয়া, তাহার! 

রেণুশেষ হইয়া যায় । এক রাজা, এক ধর্ম এবং এক ভাষারূপ বন্ধন-মসলার 
অভাবে ভারতবাসিগণ, বল বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট না হইলেও, রেণুশেষ হইয়াছেন। 

রাজবাহুল্যের কথা৷ পুর্ব্েই বলিয়াছি। রাঁজগণের প্ররুতি সম্বন্ধে কিছু বল! 

আবশ্তক। ভারতবর্ষের প্রাচীনংক্ষত্রিয়বর্ণ লুণ্ড হইয়াছেন বলিয়্াই সাধারণের 
সংস্কার। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের পুর্ব্ব হইতেই আর একটা জাতি আসিয়া 
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তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার রাজপুত্র বা রাজপুত বলিয়া 

পরিচিত। ইহাদের উৎপভি সম্বন্ধে মতভেদ আঁছে। ক্তস্ত যেরূপেই উৎপল 
হউন, ইহারা আপনাদিগকে সেই প্রাচীন ক্ষকরিয়-বংশোভূত বলিয়। নিঃসন্দেই 
বিশ্বাস করিতেন এবং লোকের নিকটও ভাহ। প্রচার করিতেন। কেহ আপনাকে 

শ্রীরামচন্দ্রের, কেহ বা অজ্জুনের বংধশোড়ুত বলিতেন। তাহাদিগের কার্ধা- 
কলাপেও ক্ষজিয়োচিত দোষ, গুণ লক্ষিত হইত । পরস্পরের প্রতি বৈরাচরণ, 
জিগীষা, ইন্তিয়পরতন্ত্রতা প্রভৃতি দেষের সঙ্গে দেব-ব্রাঙ্গণ-ভক্তি, উদারতা 

রণপাগ্ডিত্য এবং প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি গুণ তাহাদের প্রকৃতিতে পরিস্ফুট ছিল। 

এই রাঁজপুতগণই, মুসলমান অভিযানকালে, ভারতবর্ষের অনেক প্রধান রাজের 

অধীশ্বর ছিলেন। দিল্লীতে তোমর, আজমীরে চৌহান, কনোঁজে রাঠোর, 
মালবে পরমার, মিবারে গিন্মোট, গুজরাটে চালুক্য, মহোবায চান্দেল, দাক্ষিণাতোর 

দ্বারসমুদ্রে ব্লাল এবং দেবগিরিতে যাঁদববংণীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। 
প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাঁজাদিগের আচার, ব্যবহার ইহাদিগের আদর্শ ছিল। ইহা 

দিগের কন্যারা স্বয়ংবরা হইতেন ; যজ্ঞান্তে ইহারাও সার্বভৌম বা রাজচক্রবর্তী 
উপাধি গইতভেন। এই সকল অনুষ্ঠান, অনেক সময়, রক্তপাত এবং বংশানুত্রমিক 

শত্রুতা বাতীত সম্পন্ন হইত না । স্বয়ংবরের সঙ্গে বলপুর্বক কন্যাগ্রহণ প্রথাঁও 

বহুল প্রচলিত ছিল ; তছুপলক্ষ্যে এবং উত্তরাঁধিকারপ্বত্ব জইয় যে বিবাদ ঘর্টিত 

তাহ! এক একটা রাজ্যের ধ্বংসের কাঁরণ হইত। পুর্বে বলিয়াছি বে রাঁজশক্তি, 
প্রধানতঃ, রাজ্পুতদ্দিগেরই হস্তে ছিল। তাহাদের এইব্ধপ বিবাদের ফলে 

হিন্দুগণ মুসলমানকে সম্মিলিতভাবে বাঁধা দিতে পারেন নাই। অধিকাংশস্থলেই 
এক একজন যাহ! পারিয়াছেন, তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় 

নাই। এতিহাঁসিক হণ্টার সাছেব লিখিয়াছেন যে, পূথীরাজের ১০৮ জন মিত্র- 

রাজের মধ্যে ৬৪ জন মাত্র তীহাঁকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
প্রজাসাধারণের অবস্থা আলোচনা করিলেও এই পতনের কারণ অন্মিতু 

হইবে। যজ্জন, ধাঁজন এবং অধ্যাপন তখনও ব্রাঙ্গণদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল। 
আলোররাজ দাঁহির এবং তাদৃশ ছুই একজন ব্রাহ্মণ রাঁজ! মুসলমানদিগের 
বিরুদ্ধে তুমুল সাহসে অন্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন ৰটে ? কিন্তু সেরূপ উদাহরণ 

অধিক পাঁওয়! যায় না। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অন্্র-ধারণে অজ্ঞ ও অক্ষম ছিলেন) 
যুদ্ধ রাঁজপুতেরই কার্য এবং ব্যবসায় বলি পরিগণিত ছিল। তদিতর জাতিগণ 

৬ 
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আপনাদিগের কৌলিক ব্যবসায়, কষিকন্দ্ব বা বণিক- ৃ ত্তিঃ অবলম্বনে জীবন যাপন 
করিতেন। রাজার প্রয়োজনে, সময়ে সময়ে, ইহারা অস্ত্রধারণে বাধ্য হইতেন ; ) 

কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তীহাদিগের সাহস বা শৌধ্ধ্য সম্যক কার্যকর হইত 
না। তাহার উপর অগণ্য অস্ত্যজ ও অস্পৃম্ত জাতি একবারেই পরিত্যক্ত ছিল। 
তাহাদিগের সাহস, বল ও বাঁজভক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হইত ন1। ,ন্ুৃতরাং যুদ্ধ- 

কালে আত্মরক্ষার বা শক্রজয়ের জন্য দেশব্যাপী উদ্ধম কখনও হয় নাই। 

নানা কারণে অধিকাংশ লৌকই যুদ্ধকালে নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। মুষ্টিমেয় 
বৈদেশিক আসিয়া যে, একাধিকবার, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রাজাস্থাপনে 

সমর্থ হইয়াছেন, জনসাধারণের অজ্ঞতা, ওঁদাপীন্য এবং অমিলনই তাহার 

কারণ। 

আমর! এ পর্য্যস্ত যে ষে কারণ নির্দেশ করিয়াছি, তাহ! সমস্তই বস্তুগত বা 

পার্থিব। ইহাদিগের পশ্চাতে বস্তসন্থদ্ধহীন, অপার্থিব প্রবল কারণও বিদ্যমান 

ছিল। যাহারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বীন করেন, তাহারা ইহাও বিশ্বাস 

করেন যে, এই জগৎ কেবল ভৌতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না; 

ভৌতিক শক্তির অন্তরালে এক অদৃশ্য আধ্যাত্মিক শক্তি ইহা শাসন ও সংরক্ষণ 
করিতেছে । হিন্দু জাতি, এক সময়, ধর্মের উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াও, ক্রমশঃ, 

ধর্ম ও আচারত্রষ্ট হইয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধের পরম্পর প্রতি দ্বন্দিতার জগ্, 
এবং লোকরঞ্জন-প্রিক্নতার ও দলপুষ্টির অনুরোধে, অতি বীভৎস ও কুৎসিত 

আচারসমূহ ধর্মের অঙ্গ বলিয়া উভয় ধর্দে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার উপর 
স্বার্থপরতা য়, দ্বেষে এবং ইন্দ্রিয়সেবানুরক্তিতে সমাজ জর্জরিত হইয়। উঠিয়াছিল। 
যে দেশে সাঁতা, সাবিত্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে নারী পতিহতা! 

এবং ষে দেশে রামচন্দ্র ও ভীম্ম আবিভূতি হইয়াছিলেন, সে দেশে পুত্র পিতৃহত্যা 
করিতে কুন্ঠিত হইত না। ,ন্বর্ণময়ী সীতা-প্রতিকৃতি যে দেশে পতিব্রতার 
সম্মান রক্ষা করিয়াছিল, সে দেশে এক একজন রাঁজা শত শত পত্বী এবং 

প্রকাশ্য উপপত্বী গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। “বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে 
্রাক্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি চৈব' শ্বপাকে চ পঙ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ এই মহা- 

বাক্যের স্থলে 'ছুঃশীলোপি দ্বিজঃ পৃজাঃ ন শৃদ্রো গুণাবানপি' এই নীচ, উপদেশ 

পরিগৃহীত হইয়াছিল। 'মাতৃবৎ পরদারেষ এই মহোঁপদেশ গ্রহণীয় না হইয়! 
দরিদ্র পরজ্ত্রী 'বচনমাত্রসিদ্বা”, কার্যত, ইহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। 
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হৃতরাং এদেশের পতন নিবারণ করে কাহার সাধা ? সর্বশক্তিমান ও ন্যায়বান 

বিধাতার বিচারে যাহা*ওয় সঙ্গত, হিন্দুজাতির সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছে,। 
বাহারা ভারতব্ষের ইতিহামে অভিজ্ঞ নহেন, তাহাদিগের জন্ত কাব্যোক্জ 

কালে ও তাহার অব্যবহিত পুর্বে ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিক1র কি রূপে প্রসারিত 

হইয়াছিল, তাহ! সংক্ষেপে উল্লেখ করিতো, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
মুসলমান ধর্মপচারক হজরৎ মহম্মদ ৬৩২ খ্রীষ্টাব্্ে পরলোক গমন করেন। 

তাহার জীবনকালেই ধণ্মবিস্তারের ও সেই সঙ্গে রাজ্যবিস্তারের জন্য তাহার 
শিষ্যগণের বাসন! জন্মিয়াছিল 1 তার্তবর্ষ, শ্বীয়- এশ্বর্ষের ও সৌন্বর্য্ের জন্য, 
চিরদিনই, স্বজাতির লালসা উৎপাদন করিয়া আমিতেছে। মহম্মদের মৃত্যুর 

পর, পাঁচ বৎসর গত হইতে না! হইতে, আরবগণ, জলপথে আসিয়া, ভারতবর্ষের 

সমুদ্র তটবত্তী পশ্চিম প্রদেশ আক্রমণ করিতে আরস্ত করেন। কিস্ত এই সকল 

আক্রমণের ফল স্থায়ী হয় নাই । অবশেষে, খলিফ| ওয়ালিদের সময়ে, পারস্যের 

শাসনকর্তা তাহার জামাতা মহম্মদ কাসিমকে ভারতব্্ষ বিজয়ের জন্য প্রেরণ 

করেন। কাসিম, তরুণবযস্ক হইলেও, বুদ্ধিকৌশলে ও বলবীর্য্যে অসাধারণ 

পুরুষ ছিলেন। তিনি মাঁকরাণ ও বেনুচিস্থানের মধ্য দিয়! ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করেন। হিন্দুগণ, প্রভৃত সাহদ ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়াও, তাহার আক্রমণ 

নিবারণে সমর্থ হন নাই। 

৭১২ শ্রীষ্টাব্ধে সিন্ুদেশের অন্যতম অধিপতি বীরবর দাহির কাশিমের সহিত 

* যুদ্ধে নিহত হন এবং সমুদ্রতট হইতে মুল্তান পধ্যস্ত দমস্ত প্রদেশ মুসলমান দিগের 

অধিকৃত হয়। কিন্তু তীহার্দিগের এই অভিযানের ফল স্থায়ী হয় নাই। 
কাশিমের মৃত্যুর পর মুসলমান প্রভুত্ব ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং বিজিত 

হিন্দুগণ পুনর্বার আপনাদিগের স্বাধীনতা! লাভ করেন। : এইরূপে প্রায় আড়াই: 

শত বৎসর গত হইলে আবার ভারত বর্ষে মুসলনান অভিযান আরব হয়। স্রীহিয় 
দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে সবুক্তজীন নামে এক দৃঢ়চেতা মুসলমান বীর্ 
গজনীর সিংহাসনে অধিন্ঢ় ছিজেন। তিনি লাহোর প্রদেশের অধিপতি রাজা 

জয়পালকে পরাস্ত করেন এবং পেশওয়ীরু ও তাহার আসন্নবভা প্রদেশ 
অধিকারুতূত্ত করিয়া লন। স্ু্প্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ ইছারই পুত্র। ইনি 
অষ্টাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন) কিন্তু ভারতবর্ষে স্থাম্মী ভাবে 

রাুত্ব করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেনু নাই। গ্রতিমাঁধ্বংস, বিজিত নগক্প 
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ও দেবমন্দির লুগন এবং পঞ্চনদ প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াই তিনি 
পরিতৃপ্ত হুইয়াছিলেন। ১৯৩০ শ্রীষ্টাবে নামুদের মৃত্যু হর এবং তাহার মৃত্যুর 
পর, শতবর্ষ গত হইতে না হইতে, তাহার বংশধরগণ ক্রমে ছুর্ধল ও অবদন্ন 
হইয়া পড়েন। এই সময় গজনী ও হিরাঁট উভয়ের মধ্যস্থলে ঘোর নামে একটা 
পার্বত্যরাজ্য ছিল। ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্টীর মধ্যভাগে ঘোররাজ গজনী অধিকার 
করেন। ঘোরের অধিবাসী বলিয়া এই রাজবংশ ইতিহাসে ঘোরী নানে 

পরিচিত। ঘোরী বংশে গিয়ান্দ্দীন ও মইজুদ্দীন নামে ছুই সহেদর ছিলেন। 
জোট গিয়ান্ুন্দীন নামে রাজা ছিলেন কিন্তু আধিপত্য কনিষ্ঠ মইভুদ্দীনেরই 

হস্তে ছিল। এই মইজুদ্দীনই ইতিহাঁসে মহম্মদ ঘোরী নামে সুবিদিত। 
তিনি মামুদের ন্যায় বছবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই 
প্রতিনিধি কুৎ্বুদ্দিন ভারতবর্ষে, প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলমান-সাম্রাঙ্গা প্রতিঠা 

করিয়াছিলেন। ১১৭৬ শ্রীষ্টাবে মহম্মদ ঘোরী প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, 

এবং ত্রমশঃ রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হন। পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া আধ্যাবর্তে 

প্রবেশের উদ্ধম করিলে পৃর্থীরাজের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। 
তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক এই কাব্য হইতেই তাহ অবগত হইতে 
পারিবেন। ১১৯১ গ্রীষ্টান্বের ২৯এ জানুয়ারি হইতে ১১৯৩ গ্রীষ্টাবখের ২৬এ 

ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কিমদরধিক আঁড়াই বৎসরের মধ্যে তরায়ণের উভয় যুদ্ধ, তধরহিন্দ- 
অবরোধ ইত)াঁদ সংঘটিত হইয়াছিল ।* 

ইতিহাসের উপর প্রতিঠিত হইলেও আমি এই কাব্যে প্রয়োজনানুরূপ 
মনঃকল্লিত ঘটনা এবং চরিত্র প্রবর্তন করিয়াছি । কাব্যোক্ত প্রধান পাত্র, পাত্রী- 

দিগের মধ্যে রাজগুরু তুঙ্গাচার্ধ্য এবং তন্ত্রোপামিকা মেঘ! কল্পিত; অপর সকলেই 
এ্রতিহাসিক। মহম্মদ €বারীর সেনাপতি ও কর্মচারী দগের মধ্যে কুত্বুদ্দীনের ও 
বক্তিয়ারের নাম বাঙ্গালী পাঠকদিগের সুপরিচিত বলিয়! তাহাদিগকে কাব্যের 
পাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। 'বর্ণনীয় বিষয় চিত্তাকর্ষক করিবার জন্যই কল্পিত 
ঘটনার সমাবেশ করিতে হইয়াছে; কিন্তু কুঞ্জাপি ইতিহাসোক্ত ঘটনার বিকৃতি 

করি নাই। পৌর্বাপর্য্য সম্বন্ধে যাড়া 'সঙ্গত ও কাব্যোপযোগী বোধ হইয়াছে, 
সেইরূপ সন্নিবেশ করিয়াছি । 

পপ পপ ও পন পা পর জজ উপ আপ 
পা ওসি 0১-৮ 

* মুসলমান অবের সহিত খরীষ্টিয় অকের তুলনায়, উরতিহাসিক 70০60657010) এর 
মতানুসারে, এই সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে। 



চি 8.1 
) ঙঁ 

[কি রাষ্ট্রীয় ঘটনা, কি সামীজিক আচার, ব্যবহার, কি জীতিহাসিক তথ 
প্রামাণিক গ্রন্থ দমুহে ফ্ধহা পাইয়াছি, তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি । 

যাহাতে হিন্দু, মুদনমাঁন বা বৌদ্ধ কোনও শ্রেণীর পাঠক ব্যৰবিত হইতে পারেন, 

মনঃকল্পিত এরূপ কোনও কথ! বলি নাই। কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাকিলে 

পাঠক, এতিহাসিক সত্যের অনুরোধে, তাহা ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করিবেন। 
স্থপরিচিত বিষয় বাতীত অন্যত্র সমর্থক মুল, পাঁদটাকাকারে, উদ্ধৃত করিয়াছি । 
এই গাঁদটাক1 একটু বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু আশা করি, ভত্বান্বেধী পাঠকের 

নিকট তাহ! অপ্রাসলিক বা কিরক্তিকর বোধ হইবে না। এদেশে ইতিহাসের 

প্রচার থাকিলে এগ বহুল পাদটাকার প্রয়োজন হইত না । সাধারণ পাঠক, 

পাঠিকা সে গুলি তাগ করিতে পারেন; তাহাতে রূদভঙ্গের আশঙ্কা! নাই । 

পৃথীরাজ পাঠ কৰিয়া বাদ কোন হিন্দু আনাদিগের জাতীয় অধ:পতনের 

কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধান্র উপায় অবলম্বনে গ্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, 
আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । কবিতা-রুস-বিতরণ এই কাঁব্যের গৌণ উদ্দো্া $ 

মুখ্য উদ্দে্ত নহে । যাহ! হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু, প্রতিকারের পথ 
দেখিলে, গ্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, পতনের পর উত্থান অবশ্ই আরব্ধ হইবে। 

পৃ্থীরাজরচনায় আমি যে সাহায্য লাভ করিয়াছি, গ্রন্থপ্রবাশকালে ক্কৃতজ 
চিন্তে তাহ! স্মরণ করিতেছি। পুস্তকসংগ্রহে, স্থানীয় তত্বানুসন্ধানে, গ্রন্থের 

ভাষা ও ভাবের উৎকষসাধনে আদার কোন কোন হিতৈষী বন্ধু আমাকে 

পরামর্শ দান ও সাহায্য করিয়া উপকৃত করিকাছেন। তাহাদিগের মধ্যে দুই 

একজনের নাম প্রকাশ্ত ভব উল্লেখ করা আম অবশ)কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা 

করি। আমার প্রিয়তম ছাত্র, শ্রীমান প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর ইহার জন্য বহু দুপ্পরাপ্য 
ও ছুম্মূল্য পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে কৌন কথা বলা সঙ্কোচের 

বিষয় হুইলেও, কর্তব্যান্থুরোধে, আমি ইহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম । 
সহৃদয় ও রসিক কবি শ্রীযুক্ত রসম় লাহা, এই গ্রন্থের পাগুলিপি 
আগ্োপান্ত অবণের পর, এবং দ্বিতীয় সংস্করণ কালে, প্রুফ দেখিবার সময়, 

আমাকে যে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহধর ফলে কাব্যের ব্ছ উৎকর্ষ সাধিত 

হইয়াছে। আমি সে জন্য গাহার নিকট হৃদগত কঁজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ছ। 
আজমীরের ইতিহাস-লেখক, সুপগ্ডিত শ্রীযুক্ত হরবিলাস সার্দা ও দিল্লী প্রবাসী, 

পুরাতত্বপ্রিয় শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বাগৃচি, সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও, আজমীর 



| ১৮] 
৫. 

ও দিলী সন্বন্থীয় সংবাদদানে ও চিত্রসংগ্রহ-কার্ষ্যে সাহাঁধ্য করিয়া, আমায় পরম 

উপকৃত করিয়াছেন। সার্দ] মহাশয়ের উৎক্ষ্ট গ্রন্থ হইতে আমি আজমীর 

সুবন্ধে বু উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং বথাস্থলে তাঁহা উল্লেখ করিয়াছি। 
কলিত চিত্রগুলি স্ুনিপুণ শিল্পী শ্রীবুক্ত হুরেন্দ্রনাথ দাসের অস্কিত। তাহার 

চিত্র আমার কল্পন! পরিস্ফুটনে থে সাহা করিয়াছে, তজ্জন্য আমি তীহাকে 
আস্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি । | 

উপসংহাঁরকালে আমার নিবেদন এই যে, কাব্যরচনাগ্স প্রবৃভ হইলেও, 

আম যে ইতিহাঁন অবলম্বনে কাব্য লিথিতেছি, প্ভাহা আমি যেমন বিস্বৃত হই 
নাই, আমি যে কাব্য জিখিয়াছি, ইতিহাস লিখি নাই, আশ] করি, আমার পাঠক- 

বর্গ$, তেমনি, সে কথা! বিস্বৃত হইবেন না। মন্দিরনির্মীত। স্থপতির গ্ভার 

আমি ইতিহাসরূপ খনি হইতে গ্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সে গুলিকে 

উপযুক্ত আকারদান ও বথাস্থানে সন্িবেশ সম্বন্ধে আমি নিজের উদ্দেশ্য ম্ম়ণ 

রাঁখিয়াই অগ্রসর হইয়াছি। আমার পাঠক, পাঠিক! যদি স্মরণ রাখেন যে, 
এতিহাসিক সত্য নিদ্ধীরণ টাদ কবির এবং কবিতারসবিতরণ মুসলমান 

এতিহাসিকিগের চিস্তার বিষয় ছিল না, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য ও অব- 

ল্বিত উপায়, উভয়ই, তাহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে। ইতি-- 
চৈত্র, ১৩২২ 

কলিকাত!। ] শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্ 

তৃতীঘ সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন | 
পৃথ্থীরান্দ যে বশীক্প কৃতবিস্ত-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তজ্জন্ত আম 

সর্বমঙ্গলময়কে কৃতজ্ঞচিতে স্মরণ করি।* তিনি করুন, যেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হয়; আমরা, আমাদিগের কার্যের ফলাফল বুঁঝয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক 

হই। কলিকাতাস্থ সাহিত্যলেবক. সমিতির সভ্যগণ এই গ্রন্থের প্রথম শ্রোতা ) 
তাহারা আমার বিশিষ্ট ধন্যবাদের পাত্র।  তাহাদিগের প্রশংসা ও উৎসাহবাক্য 

এক্ষণে বহু সাহিত্যমন্দিরে প্রতিষ্বনিত হইতেছে। আমি তাহাদিগের এবং 

নানাস্থান হইতে বাহারা পত্র লিখিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, 

তাহাদিগের সকলের নিকট কত্ত! জ্ঞাপন করি | 
সিন ৮ স্পিপাপীকপাশিশীল ছি পা পপগাপপাপ হ এর এপি পপি পপি এএসপি ৫ 

₹ প্রথম সংস্করণ ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৪ সালের আমিন 
মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
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দ্বিতীয় সংস্করণকাচল ্রন্থথানি আগ্ভোপাস্ত সম্মাজ্জিত ও ছি হইয়াছিল। 

তাহার পর নূতন কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে, আমার এরপ বিশ্বাস 

ছিল নাঁ। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, জীবিত লেখকের গ্রন্থে প্রত্যেক সংস্করণেই 

স্বল্লাধিক পরিবর্তন অবশাস্তাবী। এই পরিবর্তনের পরিমাণ লেখকের মানসিক 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে অবস্থায় বর্তমান সংস্করণের সংশোধন ও 

সংযোজন হইয়াছে, তাহ! বলিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তৃতীয় 
সংস্করণ যন্তস্থ করিবার পুর্বে আনি, রোগাবসানে, দ্বাস্থ্যলাভের জন্য, ভাগলপুর 

জিলার অন্তর্গত সুপৌলে গমন করিয়াছিলাম। স্থগোঁল সাধারণের নিকট ্বাস্থ্যা- 

বাঁস বলিয়া সুপরিচিত না হইলেও শীতখতৃতে প্রকৃতই স্বাস্থাকর। আমি এখানে, 

করেকমাঁস অবস্থিতি করিয়া, প্রভূত উপকারলাভ করিয়াছিলাম। সে উপকার 

স্বাস্থ্যোন্নতিতেই পর্যবসিত হয় নাই। স্থুপৌলের নির্মল জল এবং বিশ্তদ্ধ বায়ুর গুণে 
যেমন আমার জীর্ণ দেহে নূতন রক্তকণিক1 গঠিত হইয়াছিল, ইহার প্রাকৃতিক 
দৃশ্যও তেদনি আমার শুকহৃদয়ে নবরস সঞ্চার করিয়াছিল। সথপৌল নেপাল- 

রাজ্যের দীমা পর্যন্ত গ্রসারিত। সমতল ভূমির সাহত বন্ধুর ভূমির এবং গ্রাম্য 
তরুলতার মহিত পার্বত্য উড্ভিদের এখানে সম্মিলন হইয়াছে। হিমাচল ইহার 
উত্তরে বিরাট মুষ্তিতে দণ্ডায়মান। দেবদর্শনের ন্যায় তাহার দর্শনলাভ সর্বদা 

সুলভ না হইলেও তাহার সান্লিধ্য চিত্তকে ভাবাবি্ট করে। ম্থপৌলের মহাকায় 
(181) 016০5) বর্ষণবৃক্ষ সমূহ, ঘনশ্যাম আতকু€ু, ছায়াদেবিত রাজপথ এবং 

যোক্জনব্যাপী প্রান্তর ভাবুকের পক্ষে প্রীতি ও অন্ুরাগের সহিত ন্মরণীয়। 
গ্রাতঃকালে, যখন, আমি*ইহার নির্ঞন্ প্রীন্তরপথে ভ্রমণ করিতাম, তখন, 

ইহার নীরবগাস্তীর্যে আমার হদয় সংসারের কোলাহল বিশ্ৃত ও 

অননুভূতপূর্বব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইত। প্রভাত মনমীরণ, কখনও, প্রস্ফুটিত 
সর্ষপকুন্থমের তীব্র মধুগন্ধ, কখনও আত্মমুকুলের কথায় সৌরভ বহন করিয়া, 

সুমন্দ হিল্লোলে, আমার শরীর ন্িপ্ধ এবং নাসকা মোদিত করিত। ঘুণঘুরু 
অশ্রাস্ত করুণ সঙ্গীত, পাপিয়ার গগনপ্লাবী শ্বরতরঙগ আমার কর্ণে সুধা ঢালিয়া 
দিভ এবং স্বভাবচপল খঞ্জন পক্ষীগুলি তাছাদদিত্বর চকিত নৃত্যে আমার 
নয়ন পত্তিতবধ করিত। বদস্তসমাগমে ইহার আপাদমঞ্জরিত, ভ্রমর-নিসেবিত 

আত্রতরুগুলির শোভ! বর্ণন করিবার নয়। আমি অতৃপুনয়নে সে শোভা দর্শন 

করিতাম ; আমার হৃদয় কবিত্বময় হই! উঠিত। তদবস্থায় বর্তমান অতীতে 
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এবং পরিদৃশামান, ধ্যান্গম্যে পরিণত হইত। আমি, ভা ।াবেশে, গৃহে আসিয়া, 

যখন, আমার কাব্য পাঠ করিতে বিতাম, তখন অনেক' অপূর্ণতা দর্শন করিয়া 
নৃতন কথ সন্নিবেশ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া আমার বোধ হইত। বর্তমান সংস্ক- 

রণের নবসংযোজিত অংশগুলি, প্রধানতঃ, আমার সুপৌল বাসেরই ফল। আমার 

বিশ্বাস তাহার দ্বারা আমার কাব্যের উপযোগিতা বর্ধিত হইয়াছে । ধাহাদিগের 

সহৃদয়তাগ্তণে আমার সুপৌলবান সুখাবহ ও সার্থক হইয়াছিল, আমি 

তাহাদ্দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। 

পৃথীবাজ পাঠ করির! কোন কোন সহদয় ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়- 

ছিলেন যে, এই বহুদোষছৃষ্ট আনাদিগের জাতির কি উত্থানের আশ নাই ? 

এ প্রশ্নের উত্তর আমি অ'মার কাব্যের সর্বশেষ পতক্তিতে দিয়াছি। 

“প্রায়শ্চিস্ত অন্তে দুঃখ, দেন্য হবে দুর |” 

যেসকল দোষের জন্য আমাদিগের পতন হইয়াছিল, তাহ পরিত্যাগ করিলে 

যে আবার আমাদের উত্থান হইতে পারে, মভাপ্রাণ শিবাজা মহারাষে ইহার 

আংশিক প্রমাণ দিগনাছেন। পৃরীরাঁজ পাঠের গর আমি পাঠককে আমার রচিত 

শিবাঁদী মহাকাবা পাঠ করিতে অনুরোধ করি । উভয় কাব্য পাঠ ন! করিলে 

আমার কাব্যরচনার উদ্দেষ্ত পাঠকের হৃদর়জম হইবে না। 

নূতন সংযোজনবশতঃ তৃতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণ হইতে ৫* পৃষ্ঠা 
বাড়িয়াছে। তাহাতে, কয়েকখানি নৃতন চিত্র সন্নিবেশ করাতে এবং কাগজের 

মূল্য ও ছাপার খরচ পুর্বাপেক্ষা অধিক হওয়াতে, বায় বহুপরিমাণে বুদ্ধি 

পাইয়াছে। সেই জন্য, অনিচ্ছাসত্বেও, পুস্তকের মূল্য বুদ্ধি করিতে হইল । আশা 

করি, অবস্থাঁবিচারে, সাঁধারণে তাহা অনিবা্ধ্য জ্ঞান করিবেন। 

আন্তরিক আগ্রহসত্থেও গ্রন্থথানিকে মুদ্রণন্রমশূন্য করিতে পারি নাই। 
২৬৮ পৃষ্ঠায় “সেখ” স্থলে “সেথা”, ২৮৬ পৃষ্ঠার পাঁদটাকার় “আগমোক্ত” স্থলে 
“আগোমক্ত” এবং “পতিঃ” স্থলে “পতি” ছাপা হইয়াছে । এইন্ধপ ক্রটীর জন্য 

ক্ষম! প্রার্থনা করি। ইতি 
) 

কলিকাতা 
৩৫ এ গুয়াবাগান ৫লন শ্রীযো গীন্দ্রনাথ বস্তু 

ভাদ্র ১৩২৭... 



(বিষয়নিরূপণ। 
গ্রন্থাভাম 2-_ 

মহাশূন্য__মধুর্ধিমগ্ুল-সপ্তবধি ও দেবী অকুন্ধতী--বিশ্বাতমস্ততি-_ 
ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিকপতন হম্বন্ধে বশি্বাক্য--অকুহ্ধতীবাক্য 

-মরীচিবাক্য-সগুধির মৃপ্ত্যলোকে আগমনসন্কল্প--দৈববাণী--প্রাসশ্চত্তা- 
ভাবে পাপমোচনের অসস্তবস্থ_-কাঁল প্রতীক্ষা । ১৮ পৃষ্ঠা । 

প্রথম সর্গ_-পৃথীরাজের দিলীলাভ £-- 
শরতগ্রভাতে যমুনা শার--ভিষেকোদেবাগে দিল্লীনগরীর শোভ1-- 

নগরবাদিগণের আয়োজন ও আনন্দ-দিল্পীশ্বর অনঙ্গঈপাঁলের সভা--অনঙ্গ 

পালের কন্যাছয়ের পরিচয়--অনঙ্গপালের ব্দরিকাঁশমে গমলের সঙ্ষল্প-_ 

অনঙ্গপাঁল 3 পৃথ্থীরাজ-_-অনকঙ্গপালের পৃথ্থী রাজকে রাজ্যপান--অনঙ্গপালের 
জোন্ঠা কন্যা সুন্দরীর আকম্মিক আধির্ভাব- সুন্দরীর অনন্গপালের প্রতি 

রোধবাক্য-_অনন্গপালের কন্যাকে সাম্বনাদান- সুন্দরীর প্রতুাত্তর ও 

পুথীরাজকে অন্থুযোগ--সুন্দরীর সভাত্যাগ-_সতাসদগণের উদ্ধেগ-- 
পৃথরাজের আশ্বাসবাঁক্য। ৭--১৬ পৃষ্ঠা । 

দ্বিতয় সর্গ- মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা £-- 
কল্পনাদেখীর নিকুট কবির প্রার্থনা-গজনীনগরী-_মহম্মদ ঘোরী ও 

তাহার আনাত্যগণ--মহম্মদ ঘোরীর দূতমুখে ভারতবর্ষের অবস্থা শ্রবণ-- 

প্রথম দূতের ভারতবর্ষের সম্পদ ও শোভাবর্ণন_-দ্বিতীয় দূতের তারতবাসী- 
দিগের ধর্ম ও আচার, বাবহার বর্ণন-তৃতীক়্ দূতের ভারতবাসীগণের প্রক্কৃতি 

ও যুদ্ধনৈপুণ্য বর্ণন__কুত্বুদ্দীনের পরামর্শপান-_মৈমুদ্দীনের পরামশদান-_ 
হামজবীর 5 ঘোরীর ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনসন্কল্প 

১৭--৩৭ পৃষ্ঠা | 

উতীয় সর্গ__সংঘুক্তার উপবন-বিহার /- 
উপবনস্থিতা সংযুক্তা-_সংযুক্তীর ক্ষপ, গুণ--সংযুক্তার আকন্মিক 

বিষাদ --সংযুক্তাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য জগ্৮চন্দ্রের আদেশ--ভাট চাদ 



হন 

বরদাইএ আগমন ও সঙ্গীতের বিষয় নির্বাচনা প্রার্থনা--হিন্দুবীরগণ 

সম্বন্ধে সখাঁ1ণের খেদোক্তি--সংযুক্তার উক্তি--ডাঁদের মহোবাধুদ্ধ গান-- 

বীর আল্হ ও উদ্দালের পরিচয়--পৃ্ণীরাজের বীরত্ববর্ণন-_সংযুক্তাঁর প্রতি 
সী প্রিয়ব্রতার উক্তি। ৩৮--৫১ পৃষ্ঠা। 

চতুর্থ সর্গ-_রাজনুয় ও স্বয়ংবচরোদেঘাগ £__ 
সায়ংকালে গঙ্গাতীরস্থ কনোঁজনগরীর শোভা-_রাঁজস্য় ও ্বয়ংবর 

স্বন্ধে নাগরিকগণের উক্তি, গ্রত্যুক্তি-বৌদ্ধ ও রাজপুত নাগরিক ছয়ের 
বাদান্ুবাদ__রাজগুরু তুঙাচার্য্যের আশ্রম-তুঙ্গাচার্যের পরিচয়- দেবী 
শুভম্করী-_তুঙ্গাচার্ষেযর আশ্রমে জয়চন্ত্র ও রাজ্জী-_তুঙ্গাচার্যের জয়চন্দ্রকে 

যুদ্ধোদেযাগের কারণ জিজ্ঞাসা-_জয়চন্দ্রের প্রত্যুত্বর-_তুঙ্গীচার্ষের জয়চন্ত্রকে 
বিবাদে নিরন্ত হইবার জন্য পরামর্শদান-_মুসলমানদিগের বীরত্ব ও মহম্মদ 
ঘোরীর যুদ্ধোদেযাগ বর্ণন--জয়চন্দত্রের গর্বোক্তি-_তুঙ্গাচার্য্যের জয়চন্্রকে 
তাহার ভ্রম প্রদর্শন-_তুঙ্গাচার্যের বাক্যে রাজ্ঞীর উক্তি-_তুঙ্গাচার্যের সংযুক্তীর 
সমন্ধে প্রশ্ন__জয়চন্ত্রের উত্তর-_তুঙ্গাচাধ্যের উপদেশ।  &২--৭৭ পৃষ্ঠা । 

পঞ্চম সর্গ__পৃরথীরাজের সঙ্কল্প ৮ 
সায়ংকালীন দৃশ্য-_বিরামোদ্যানে পৃর্থীরাজ-_ গোবিন্দ ওটাদবরদাই-_ 

পৃথ্ণীরাজের টাদকে কনোজের স্ংবাদজিজ্ঞাসাঁ টাদের রাজনুয়ের 
উদ্েষাগ বর্ণন এবং জয়চন্দ্রের পৃথীরাঁজকে অপমানিত করিবার চেষ্টায় ক্ষোভ- 

প্রকাশ-_পৃথীরাঁজের চাদকে সাত্বনাদান ও ,সংযুক্তার সংবাদ-জিজ্ঞাসা_ 

টাদের প্রত্যুত্বর-াদকে বিদায়দানাস্তে পৃথ্থীরাজের গোবিন্দের সহিত 

কথোপকথন-_পৃ্ীরাজের ও সংযুক্তার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ উল্লেধ__ 
পৃর্থীরাজের আক্ষেপ--গোবিন্দের সাস্তবনা-বাক্য ও সংযুক্তালাভে যুক্তিদান 

--পৃথ্থীরাজের ন্বয়ংবর-গমনে সম্ধল্প। ৭৮-৯৫ পৃষ্ঠা। 

ষষ্ঠ সর্গ-_সংযুক্তার-ম্বয়ংবর £-_ 
বয়ংবর প্রভাতে খকনোজনগরী-_গঙ্গাবক্ষে সুসজ্জিত তরণী ও রাজপথে 

অপরিচিত সৈনিকদল-_শাংবরসভা-_দর্শনোৎসুক নরনারীগণ--সভাস্থিত 
জয়চন্ত্র-_পাঁওুরাঁজ্যেশ্বরের আগমন ও তাহাকে সভার বহির্দেশে থাকিবার 
জন্য জয়চন্দ্রের সম্মতিদাঁন-_শ্বনংবরনিমন্ত্রিত রাজগণ--সংযুক্তীর সভায় 
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আগমন-_সংযুক্তান্ডি বেশভূা--সংযুক্তার পিতাকে প্রণাম এম পিতার আশী- 

্বাদলাঁভ-_সংযুক্তাকে দর্শনান্তে রাজগণের জী এ আগমন ও 
সংযুক্তার সঙ্গে রাজগণের নিকট গমন- জন্মুপতিকে প্রত্যাথ্যান-_খর্জর- 

পতিকে প্রত্যাখ্যান মহোবা রাজকুমারকে প্রত্যাখ্যান--কচ্ছবাহু 

রাজন্ুত্বকে প্রত্যাখ্যান- সংযুক্ত স্ারপাল বেশী পৃথ্থীরাজের নিকট আগমন 
ও পৃথীরাজকে টড অর্ধ ও মাল্য দান-_পুথীরাজের 

'যুক্তাকে গ্রহণান্তে অশ্বারোহণে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন-_রাঠোর ও চৌহান 
দলের যুদ্ধ_রাঁঠোরদিগ্রের পরাজয়__পৃর্ণীরাজের সংযুক্তাকে লইয়া নৌকা- 

রোহণে প্রস্থান । ৯৬--১১৪ পৃষ্ঠা । 

সপ্তম সর্গ__মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয় মন্ত্রণা । 
সাংসারিক সুখসম্পদের অস্থায়িত্ব--কনোজবাসীদিগের বিষাঁদ-. 

পুথীরাজ ও সংযুক্তার আনন্দ-মহম্মদ ঘোরী, কুৎবুদ্দীন ও ব্যক্তিয়ার 
খিলিক্বীর মন্ত্রণা-_মহম্মদঘোরীর ব্যক্তিয়ারের সহিত কথোপকথন--মহম্মদ 
ঘোরীর় উক্তি-_-ভেদনীতি--হিন্দু ও বৌদ্ধ--উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণ--রাঁজপুতের 
দোষগুণ__পৃথ্ণীরাজবিজয়ে ভাঁরতবিজয়ের সম্তাব্যতা-_বক্তিয়ারের প্রশ্ন__ 
মহম্মদ ঘোরীর প্রতুত্তর_-কৌশলে এবং সদসৎ যে কোনও উপায়ে হউক 
কার্ধেযাদ্ধারের জন্য ইঙ্গিত-_হামজবীকে পৃথ্টীরাজের নিকটে দৃতরূপে গমনার্থ 
আজ্ঞাদান--কুৎ্বুদ্দীনকে যুদ্ধায়োজন করিতে আদেশ। ১১৫--১২৫ পৃষ্ঠা ॥ 

অষ্টম সর্গ__হর্ষে বিধাদ ৫-_ 
উপবনে পৃথথীরাজ ও সংযুক্তা-_পৃর্থীরাজের সুংযুক্ষালাভে কৃতার্থতা- 

পৃথীরাজের সংযুক্তার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা-সংযুক্তার উক্তি--পিতার 
ম্বেহ--পিতার হৃদয়ে ব্যথাদানের জন্য অনিষ্টাশঙ্কা_মাতার ক্লেশ বর্ণন-- 

পৃর্ণীরাজের সাস্বনাদান-_সুখ হুঃখের কবিছিন্নত। ১২৬--১৩১ পৃষ্ঠা। 

নবম সর্গ__দিল্লীতে প্রেতাবি9্ভীবু ৫ 
ভাত্র অমানিশা__নিণীথে রাজপথৈ পিঞঃনাচীর আবির্ভাব-_পিশাচীর 

আর্কিতি, গ্রক্কৃতি-_পিশাটীর রাঁজপুরী র্শনে কোপ-_পিশাচীর শশানে 
গমন--শিবাকে মাংসদান-"অস্থিসঞ্চয়--বিলাপ- নরমুণ্ডে আসন গঠন--. 

পৃথ্থীরাজের প্রতিকোপ--শশানকীলিকার নিকট প্রার্থনা--চিতারচনা! 



৮57 
| ও ০ যুবকের আগমন- যুবকের সুহত পিশাচীর কথোপ 

কথনা-যুবধ্ের প্রতিমাভঙ্গ-প্রস্তাব--পিশাচীর তিরস্কার--যুবকের প্রস্থান। 

১৩২--১৪৬ পৃষ্ঠা! 

দশম সর্গ_দৌত্য £-_ 

আজমীর ধর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র পুক্ষর বিশ্বামিত্রের তপঃক্ষেত্র- 

আজমীরে মহর্ষি অগন্তযের আশ্রম--ভর্ভৃহরিশিলা- দয়ানন্দ-সমাধি--চৌহান 
রাজপ্রাসাদ__রাজসভাস্থিত পৃর্থীরাজ-যবন দূতগণ-_হামজবীর উক্তি-_ 
আল্প! শব্ধ শ্রবণে সভাসদগণের উতৎকণ্ঠা-_তুঙ্গীচার্যের, হামজবীর এবং 

মদিনাবাসী সেখের উক্জি, প্রত্বাক্তি-হিন্দু সাকারবাদ ও মুসলমান 

নিরাকারবাদ -হামজবীর পৃথ্থীরাজের জন্য কোরাণ ও কৃপাণ অর্গণ-- 

পৃ্থীরাজের কৃপাণ গ্রহণ এবং স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা__ 
দুতগণের প্রতি তুঙ্গাচার্য্যের উক্তি। ১৪৭--১৬৪ পৃষ্ঠা । 

একাদশ সর্গ_-গৌরীপুজ। ৫ 
আজমীরে গৌরীপুজা--নারীগণের উৎসব--বিশ!ল সাগরস্থিত দ্বীপ-- 

দ্বীপন্থিত দেবালয়ে নারীগণের আগমন-- রাজপুত নারী--তুলনায় বঙ্গরমণী 
__পৃথা ও সংযুক্তী এবং উভয়ের বেশভূষা__পুথার উমাতপসাকীর্তন-_. 
সংযুক্তার অন্নদালীলাকীর্ভন-_তুঙ্গীচার্ষ্যের কালীমাহাত্মকীর্তভন এবং নারীর 

পৌরুষপ্রিয়ত| ও স্বামিপুজ্রের কার্যে উৎসাহদাঁন 'সন্বন্ধে উপদেশ। 
| ১৬৫--১৮২ পৃষ্ঠা । 

দ্বাদশ সর্গ_-যুদ্ধোদ্রোগ ৫ 
দিল্লী, আজমীর ও চিতো'রে যুদ্বোঁদেবাগ--রাঁজপুতগণের উৎসাহ ও 

রণসজ্জা-_তূর্কদিগের সন্বন্ধে সাধারণের সংস্কার পৃথ্থীরাজের বীরত- 
সম্বন্ধে প্রজার বিশ্বাস--রাজপুত, রমণীর যুদ্ধায়োজন--গোবিন্দের ভ্রাতাকে 

সাহাধ্য-সমর্ধি বা সমগুঁসিংহ-“জয়লাভে বিশ্বাস-_সমর্ধির ব্য ও পৃথ্ণীরাজের 

প্রত্যুত্তর-_পৃথীরাজের অস্তঈশুরে গনন-_-উপবনস্থিতা সংযুক্তা-_পৃথীরাজের 
প্রশ্ন _সংযুক্তার পৃথ্থীরাজকে স্বহস্তে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিবার প্রার্থনা-- 
পৃথশীরাজের সংযুক্তার প্রতি রাজ্যর্তার অর্পণ । ১৮৩--১৯৯ পৃষ্ঠ! | 
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প্রয়োদশ সর্গ-_উরায়ণের প্রথম যুদ্ধ £-- 

হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধার্থ সম্নিবেশ__পৃথীরাজের রণক্ষেত্র 

আগমন-যুদ্ধারস্ত-_পৃর্থীরাজের বীরত্বউভয় দলের পর্ধ্যায়ক্রমে জয় 
পরাজয়--রণক্ষেত্রে সমরসিংহ-স্বিন্দুসৈন্তের মুসলমান সৈম্তকে বেষ্টন-- 
মহম্মদ ঘোরীর শিক সহিত মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধ_মহম্মদ 

ঘোরীর পতন--তীহার অচেতন দেহ গ্রহণের জন্য খাল্জী সৈনিকের 
প্রার্থনা ও পৃথীরাঞ্জের সম্মতি দান_ হিন্দু সৈন্যের বিজয়লাভ-_ পৃর্থীরাজের 
দিল্লীতে প্রত্যাগমন _ অভ্যর্থনার্থ নাগরিকগণের আয়োজন-_বিন্গয়ী বীর- 

দিগের নগরভ্রমণ-__পুরনারীগণের আনন্দ-_রাঁজমহিষীগণের উৎলাহ ও 
আনন্দ_-ইঞ্জিনী ও নংযুক্ত!-.পৃীরাঁজকে রাঁজমহিষীগণের বরণ-_পুক্র- 
শোকাতুরা মাতা ও পৃথথীরাজ--কবির আক্ষেপ। ২*০--২২১ পৃষ্ঠা । 

চতুর্দশ সর্গ__মহম্মদ ঘোরীর তৃতীয় মন্ত্রণা £_ 

তরায়ণের যুদ্ধে হিন্দুর জয়লাভের ফল-_মহম্মদ ঘোঁরীর শিবির-_পলায়িত 
সেনাপতিদিগকে মহম্মদ ঘোদীর তিরফার--কুতব ও বক্কিয়ার--যুদ্ধায়োজন 

সম্বন্ধে কুতবকে মহম্মদ ঘোরীর প্রশ্ন__কুঙবের প্রত্যুত্বর-বক্কিয়ারকে পিশা- 
চীর সহিত সাক্ষাতের ফল জিজ্ঞাসা- বক্তিয়ারের প্রতুাত্তর--হিন্দদিগের 
আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে মহম্মদঘোরীর উক্তি--মহন্মদ ঘোরী ও কুতবের 

কখোপকথন-_মহন্মদণ্ঘোরীর প্রতিজ্ঞা । ২২২--২৩৪ পৃষ্টা । 

পঞ্চদশ সর্গ__তুঙ্গাচাধ্যের রাজনীতি-চর্চা 2 
তারাগিরিস্থিত তুঙ্গাচার্যোর কুটার-_ুঙ্াচরধ্য ও তাহার শিষ্য-- 

তুঙ্গাচার্যের শিষ্যকে গজনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা--শিষ্যের মহম্মদ ঘোরীর 

ুদ্ধায়োজন ও প্রতিজ্ঞা কথন-_তুঙ্গাচার্্যের হিন্দু ও মুসলমানের আচরণে 
এবং জয়পাল ও মহম্মদ ঘোরীর ব্যবহার ভুলনায়/ক্ষোভ--শিষ্যকে অপরাপর 

সংবাদ জিজ্ঞাসা-_শিষোর সাধারণ প্রজার ঠানোভাব বর্ণন__ বৌদধ-হিন্দু-স্নধ, 
বর্ণন-_সাধুসন্ন্যাসীদিগের মনোভাব বর্ণন- তুঙ্গাচার্য্যের ধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যা 
_শিশ্ছের দাক্ষিণাত্যবাসিগণের গুঁদাসীন্ত বর্ণন-__দেঁশব্যাপী, জাতিগত ও 
ব্যবসায়গত সঙ্কীর্ঘতা বর্ণন--তুঙ্গাচার্য্যের ব্রিষাদ এবং পূর্থীরাঁজ ও সংযুক্তার 
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সংবাদ ৭ পা পৃর্থীরাজের বীরত্ব ও মহত্/'বর্ণন--সংযুক্তার গুণ 

বর্ণন"ও তাহাদেগের উভয়ের গুণে হিন্দুর বিপশুক্তির আশা-_তুঙ্গাচার্য্যের 
আক্ষেপ- শিষ্যকে বিদায় দান এবং জয়চন্ত্রের নিকট গমন সল্ল। 

২৩৫--২৫৫ পৃষ্ঠা । 

যোঁড়শ সর্গ- জয়চন্দ্রের প্রতি ঃ 
কনোজের গঙ্গাতীরে নৃসিংহমন্দির--জয়চন্দ্রের বিষাদস্থৃতি--জয়চন্দ্রের 

আক্ষেপোক্তি --তুঙ্গাচার্য্যের জয়চন্দ্রের ক্ষোড়ের কারণ জিজ্ঞাসা-_উভয়ের 
কথোপকথন--জরচন্দ্রের ক্রোধ--বাজ্ঞজীর সাস্বনা__জয়টন্দ্রের রাজ্ঞীকে 

তিরস্কার-তুঙ্গাচার্যের প্রতিবাদ এবং ভারতে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের কারণ 

উল্লেখ--জয়চন্দ্রের সংযুক্তার বৈধব্যকামনা-জয়চন্দ্রের মাতার ক্রোধ-_ 

রাজ্জীর সাম্বনা--জয়চন্দ্রের ক্ষোভ--তুঙ্গাচার্যের হিন্দুজাতির পরিণাম 

বর্ণন ও বিবাদে নিরস্ত হইতে অনুরোধ-- জয়চন্দ্রের প্রতিজ্ঞাপালনসন্কল্প । 

২৫৬-_-২৭১ পৃষ্ঠা । 

সপ্তদশ সর্গ_ তুঙ্গাচাধ্যের অগস্ত্য-দর্শন 8 
নাগগিরিস্থিত অগস্ত্যাশ্রম--অগন্তযোদয়ে উৎসব--তুঙ্গাচার্য্যের অগন্ত্যা- 

শ্রমে রাত্রিষাপন-__শারদনিশায় অগন্তাশ্রমের শোভা-তুঙ্গাচার্য্যের চিন্তা 

_ তুঙ্গাচার্য্যের অগস্ত্য দর্শন-_তুলাচ্য্যের ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জানিবার 

বাঁসনা--অগস্ত্যের প্রতুযুত্তর এবং তুঙ্গাচাধ্যকে হিন্দুসমাজের তা২কাঁলিক 

অবস্থা গ্রদর্শন-_হরিদারে ব্রহ্মকুওযানার্৫থ বৈষ্ণব ও শৈব সব্যাসীদিগের 
বিবাদ--দ্রবিডস্থ শ্রাদ্ধদভ1 ও (পারিয়) চণ্ডাল নারী-_গুর্জরস্থিত 

মন্দিরে দেবদাসীর্িগের সহিত পুঙ্জক ও সেৰকদিগের ব্যবহার-_বিহার 
ও বঙ্গদেশস্থিত বৌধ্ধ সঙ্থারাম ও হিন্দু শক্তিপীঠ-_কাশ্শীরস্থিত রাঁজঅস্তঃ- 
পুর-_অগন্ত্যের উপদেশ- আঁধিভৌতিক শক্তির অন্তরালে অধ্যাত্মিক 
শক্তি-নির্বেদ ও নৈরাশ্যের অযৌক্তিকক্তা-গ্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা 
ও প্রায়শ্চিত্তের পর হি নুজাতির পুন্কথানের আশা--অগস্ত্ের তিরোধান ও 

তুঙ্গাচার্ষ্যের পার ২৭২--২৯৬ পৃষ্ঠা । 

অক্টাদশ সর্গ__-তরায়ণের€ দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ-- 
মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয়বার আক্রমণ- পৃথীরাজের যুদ্ধোদেযাগ-_দিললী- 

বাণীদিগের জল্লনা--পুরনারীগণের উৎসাহ-_সংযুক্তার উৎকঠা-_সংযুক্তা ও 
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পৃরথীরাজের কথ কথন সংঘুক্ার পৃজায় ব্যাধাত-_পৃথীন ও কলার 
শেষ বিদায়__ পৃর্থীরাজের যুদ্ক্ষেত্রেগমন-_মহচ্মদ ঘোরী% পত্র-_স্র সম্বন্ধে 

সম্রসিংহ ও গোবিন্দের কথোপকথন-_সেনাপতির পিশাচসিদ্ধা! নারীর 
আগমন বর্ণন ও কালীপুজার্থ আদেশ গ্রহণ_-পুজার আয়োজন-_পূর্থীরাঁজের 

চিন্তা-_মহম্মদ ঘোরীর অতকিত আঁক্রমণ-হিন্দু সৈনিকগণের বাঁধা দান-_ 
মুসলমান সৈনিকদিগের পলায়নগ্ছল-_গোবিন্দের উত্তি--দ্বাদশ সহম্র 
মুসলমান অশ্বারোহীর আকম্মিক আগমন--গোবিন্দের জন্মুপতি নরসিংহের 
সহিত যুদ্ধার্থ গমন-__ পূর্থীরাঁজের বীরত্ব-_পৃথথীরাজের পতন। 

২৯৭--৩৩২ পৃষ্া। 

উনবিংশ সর্গস--সংযুক্তীর চিতারোহণ ৪-- 

তরায়ণ ও দিল্লীর অন্বপথস্থিত প্রান্তর-_-অশ্বখবৃক্ষমূলে কুটার--আহত 

পৃথথীরাজ ও তুঙগাচারধ্য-_পৃথথীরাজের জন্য কৃষকনারীর ছুগ্ধ লইয়া আগমন-_ 

কৃষকনারীকে পৃথ্থীরাজের অঙ্গুরীয়দান__কুষকনারীর রাজভক্তি-_-পৃথ্ণীরাজের 
তুঙ্গাচার্য্যকে যুদ্ধসংবাদ জিজ্ঞাসা-_তুাচাধ্যের প্রত্াত্তর ও পৃথীরাজের 
ক্ষতে ওষধদান--তুঙ্গাচাধ্যের নিকট পৃথীরাজের অস্তিম নিবেদন-- 
তুঙ্গাচার্ধ্েের গঁষধ-অন্বেষণে গমন-_ প্রত্যাগমনানস্তর ভগ্নকুটীর ও মৃত প্রহরী- 
দিগকে দর্শন--বিজয়ী তুর্ক অশ্বারোহী ও শববাহিনী কাঁপালিকা-_তুঙ্গা- 
চার্য্যের দিল্লী অভিমুখে গমন--পরাজয়সংবাদে দিল্লীর অবস্থা_রায় পিথোর! 

পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা-_অন্তঃপুরে সংযুক্ত ও পৃথা-_ প্রহরীর আগমন ও 

শ্শানে পৃথীরাজের দেহ পিশাচী কর্তৃক ভক্ষণ সম্ভাবনা বর্ণন--সংযুক্ত| 

ও প্রথার শ্মশানে গমন-__মহাশ্মশীন-_সংযুক্তীর গরিশাচীর নিকট হইতে 

পৃথ্ীরাজের দেহ উদ্ধারের চেষ্টা-_পিশাচীর পরিচ্ম--সংযুক্তাকে চিতারো- 

হণের জন্য পিশাচীর প্রবৃত্তিদান--পৃথার পিশাচীর সহিত সমরসিংহের 

দেহান্বেষণে গমন--সংযুক্তার কাতরতা-তুঙ্গাচার্যের আগমন ও সংযুক্তার* 

প্রতি উক্তি সংযুক্তার চিতারোহণে, সহ্প__পৃথীরাজের দেহসংস্কার-- 
যুক্তার চিতারোহ্ণ-__ুঙ্গাচার্ধ্যের ভগবৎ সমীর প্রার্থনা। 

৩৩৩--৩৫২ পৃষ্ঠা । 



চিত্র সুচী ।. 

বিষয় পত্রাঙ্ক। 

১। পুীরাজের দিল্লীলাঁভ (ত্রিবর্ণ ) প্রারস্ত পত্র। 

২। মামুদের সমাধি ও স্তম্ভ এবং গজনীনগরীর বহিদৃশ্য ১৯ পৃষ্ঠা 

৩। দেবী শুভস্করী (ত্রিবর্ণ ) ৬* ॥» 

৪1 আনাসাগর, তটে মোগল বিহারভবন ৮৭ ১, 

৫ শ্মশানে মেঘা ও বক্িরারথিলিজী (ত্রিবর্ণ) ১৪২ ৯) 

৬। আজমীর বর্তমান দৃশ্য ১৪৭ ১, 

| চৌহান-রাঁজসভ। ১৬৪ 

৮। পুম্পমাল্য-রচনাব্যাপৃতা সংঘুক্ক! (শ্রিবর্ণ) ১৯৫ ), 

৯। তারাগিরি ২৩৫ )) 

১০। তারাগড়-ছূর্্বার | ৩০০), 

১১। রায়পিথোরাস্থিত ধ্বংসাবশেষ ৩৪২ ॥। 

কা। 



গীস্ছাত্ভাঙ্ন। 

মহাশুন্য-_সীমাহীন, অন্তহীন দেশ ;-- 
নাহি সেথা অধঃ, উর্দ, উত্তর, দক্ষিণ; 
নাহি চন্দ্র, নাহি সুর্য ; নাহি সেথা বায়ু ; 
কম্পভীন, স্পন্দহীন প্রসারিত বোম; 

নিঃশব্দ, গম্ভীর, স্থির । সপ্তধিমগ্ডল, 
অখগ্ডিত, জ্যোতিন্ময় বৃত্তের আকারে, 

আবেষ্টিয়৷ প্রবতারা, সেথা, অবিরাম, 

 ভমিতেছে মহাবেগে । অনাহত নাদ, 

্রহ্মাণ্ড করিয়া পৃ, ও-ও-ও-ও-ও-ম্, 

উঠে তাহে অনুক্ষণ ;. শুনে বিশ্ববাসী, 

আনন্দে, বিস্ময়ে, ত্রাসে মুঙ্ধ, স্তব্ধ হয়ে। 

বসি' সে মণ্ডল মাঝে সপ্ত মহাখষি, 

মরীচি, পুল্বহ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, 

ক্রুতু, তথা, মুন্তিমান ব্রহ্মজ্ঞানরূপী , 
বশিষ্ট, না জানি, সবে কোন্ মহাধ্যুনে 
মগ, বাহ্াজ্ঞানশুন্য । বিশাল শরীর, 

আতগ্তকাঞ্চনকান্তি, প্রশস্ত ললাট, 

স্ফার বঙ্ষস্থল, প্রীতিপ্রসন্্ বদন । 
আপিঙ্গল জটাজাল পড়েছে*ছড়ারে 
স্থূল, সমুন্নত ক্বন্ধে; বদ্ধ জন্যুগ 

পল্মাসনে ; অস্কদেশে ন্যস্ত পাণিদ্য়। 



পৃথীরাজ,। 

বামে বশিষ্টের বসি', ধ্যানস্থির তনু! 

পঠ্তিপদে লগ্দৃষ্ঠি, দেবী অরুন্ধতী, 
মুক্তিমতী তপঃসিদ্ধি যেন ব্রহ্মধির | 

কতক্ষণে সপ্তকণ্ে ফুটিল নিনাদ ; 
“জয় বিশ্বাতবন্! জয় মঙ্গলম্বরূপ ! 
অভয়-করুণ-নেত্রে চাহ মর্ত্যপানে ; 

কাদে মর্ত্যবাসী জীর্ণ পাপে, তাঁপে, ক্লেশে |” 

নীববিলা সপ্তকণ। সে গস্তীর নাদ, 
স্পন্দিত করিয়া ব্যোম, ধবনিল অমনি ; 
“জয় বিশ্বাত্মন! জয় মঙ্গলম্বরূপ !” 

বজ্রবে মেঘস্তরে উঠিল সে ধ্বনি, 

“জয় বিশ্বাত্মন! জয় মঙ্গলম্বরূপ ৮ 

মর্তালোকে উঠে ধ্বনি পর্ববতকন্দরে, 
“জয় বিশ্বাতন! জয় মঙ্গলস্বরূপ !” 

উঠে সিন্ধুবক্ষে ভীম তরঙ্গসঙ্ঘাতে, 

“জয় বিশ্বাত্মন! জয় মঙ্গলম্বরূপ ! 

ভক্তহাদে পশি”, শেষে, হয় প্রধ্বনিত, 

“জয় বিশ্বাত্বন! জয় মঙ্গলন্বরূপ1% 

স্তব্ধ পুনঃ খষিলোক। মধুর বচনে 
কহিলা! বশিষ্ঠদেব ;__ 

“হের, আধাগণ ! 

ব্রহ্মাবর্ত বলি” যা”র খ্যাতি মর্ত্যলোকে ; 

দেব-ঝষি-প্রিয়দেশ ; দানে, যজ্ঞ, ব্রতে 
নিরূপম ধরীধামে'; জ্ঞানে সমুজ্ছবল ; 

কি দুর্দশা আঙ্জি তা+র ; জাতিধর্্মদেষে 

জর্জরিত; ভ্রাতৃভেদে ছিন্ন, বিখগ্ডিত। 



গ্রস্থাভাস। ৩. 

না পরি দেখিতে আর ; ইচ্ছা হয় মনে, 

অবতরি' মর্ত্যলোকে, প্রচারি আবার ” 

ভারতে সে মহাধর্্ম, আদর্শ যাহার, 
পুক্র, পততি, ভ্রাতা, সখা, রাজ, প্রভূরূপে, 
পরিস্ফট রামচন্দ্রে। ,যে ধর্মের গুণে 

প্রাঙ্গণ, চণ্ডাল, খন্ষ, রাক্ষস, বানর 

বদ্ধ হল সমভর্বে। বাথা পাই মনে, 

ভাবি যবে রামচন্দ্র জন্মিল! ষে দেশে, 

পুজ্র সেথা পিতৃহস্তা % ! আধ্যস্থতগণ 

ভূলিয়াছে ধন্মকন্্ম, শিখাইব পুন2 1৮ 

নীরব ব্রন্মধষি। তবে দেবী অরুন্ধতী 

কহিল। সন্থোধি' সবে ;-- 

“নম আধাগণ ! 

ব্যথিত হৃদয় মম নিরখি' নয়নে 

ভারতনারীর দশা । বে দেশে জানকী, 
পপ সপ ক ৮ স্পা 

চাণক্ তীহার অর্থশাস্ত্রে 'কর্কটকসমধন্দীণোহি জনকভঙ্গা! রাঁজপুজা” বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন। অধর্মের এরূপ প্রাবল্য হইয়াছিল যে, সাতার শব্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, 

* মধ্যযুগে ভারতের বন রাজপুত্র রাক্যলোন্ডে পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন। এইজন্ত . 

পুত্র শয়নার্থী পিতাকে হত্যা করেতে কুষ্ঠিত হয় নাই। হ্র্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছাীসে লিখিত. 

আছে যে, “মাতৃশয়নীয়- তুলিকাভল-নিষপ্নশ্চ তনয়োহস্তং তনয়মভিষেক্ত 'কামসা দধদা করুযা- 

ধিপতে রতবন্ম ত্যবে |, | 
স্বগাঁয় রায় রাজেন্্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাছুর “মধাযুগে ভারতের *সামাজিক অবস্থা? মাদক 

প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, “এই যুগে শক্তিশালী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় 'বিষম রাজ্যলালসা! জাগরাক . 
হইয়া উঠে। রাজোর পর রাজ্য, বংশের পর বংশ এই লালদা-বহ্কিতে তম্মীভূত 
হয়। অবিশ্বাদ, নিজ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, মন্ত্রী প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস, রাজনীতির উপদেশের 
অঙ্গীভূত হইন্সা পড়ে । রাঁজপু্ূগণ এতই দুললিত ও রাজ্যকামুক হইয়া উঠেন যে, তাহাদের ভয়ে 
রাজগণকে সব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত ৮” সলাহিতাসংহিতা বৈশাখ ১৩২১। 

পথীরাঁজের প্রপিতানহ (কাহারও কাহারও মভে তাহার পিতামহ) আর্পোরাজকে ভাহার 
পু বুগদেব হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেধ আছে. /£10018] গ2517010660 8% 
1015 507 48058, 50006 61015 1061%/6617 [150 240 1157 4১10, রি 

01051 17150017108] 2100 5 07 81 131193 ১৪৪ ূ 
125 753. | 
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উপেক্ষিয়৷ অযোধ্যার ভোগন্ুখ যত 

অঙদরে লইল শিরে বনবাস-ক্রেশ, 

পরিতৃপ্তা পতিপ্রেমে ; ঠেলিলা চরণে 

লঙ্কার এশধ্য ; তুচ্ছ করিল৷ লাঞ্থন। 

নির্ধাতিন, নির্বাসন ; সে দেশে এখন 

পত্ভী পতিপ্রাণহন্ত্রী ** ! পতন এ হতে 

কি হবে অধিক আর? যাবধ্মর্ত্যালোকে, 

শিখা'ব আবার যত ভারতনারীরে 

কি সাধনা, কিবা ব্রত সহধন্রিণীর।” 

নীরব হইলা দেবী । বীণ! সপ্তশ্বরা 

রঙ্কারি' থামিল'যেন। ব্রহ্ষষি মরীচি 

ঝষিজ্যেষ্ঠ, সম্ঘোধিয়া কহিল! দৌহারে ;-_ 
“শুন, আর্য অরুন্ধতি ! শুন, আধ্য তুমি 

ঠ.॥ 

৯৯০৮ কপি পল লং ০০০০৬ ত ৪ আলাপ ৭ এত এপি পি পপি পি কপ ভিত তা ০৩ পপ তি পনি পাীপপিশীতশি তলত লনা লা পনি চাস ৩ পি পাক চাকা পেস । (৪ পল পল শিপ পাটি আশ সি ৯ ০ লাশ ৯০ 

* এই মধাযুগে রাজপুজগণেরও অপেক্ষা! রাজমহিষীদিগের বাবহার অধিক শোচনীয় 
ইইয়াছিল। বু রাঁজমহ্িষী, কামান্বা। ও লোভাম্ব। হইয়া, পতিহতা করিয়ীছিলেন। হর্ষ 
চরিতের বষ্ঠ উচ্ছাস হইতে কয় জনের কথা উদ্ধত হইল ; “মধুমোদিতং মধুরকসংলিপ্তি-লাজৈঃ 
হপ্রাভ। পু্রাজ্যার্থ, মহাসেনং কাঁশিরাজং জখান। যোগপরাগবিরসবধিণাচ মণিনুপুরেণ 
বল্লভ সপত্বীরষা বৈরভ্ত্যং রস্ভিদেবম্; বেণীনিগৃঢ়েন চ শঙ্ত্রেণ মিন্দুষতী বুকিং বিদুরথম্ ; 
রসিদিপ্ধমধোন চ মেখলীমণিন। হংসবতী সৌবীরং বীরসেনম্ ; এদৃশ্াগদলিপ্তবদন! চ যিষবারুণী- 
গঞ্জ বপায়নেন পৌরবী পৌরবেশ্বরম্ সোমকম্” ইত্যাদি । 

হামলেটে ডেম্মার্কের ক্গীজ্বীর ঘাদৃশ ব্যবহারের উল্লেখ আছে, হর্যচরিতে তাহার অনুরূপ 
একটি ঘটনারও উল্লেখ দেখ! য্রীয়। ভাঁহীতে অছে বে, "বিষচুর্ণচম্িত মুকরনদেণ চ কর্ণে্সী- 
বরেণ দেবকী দেবয়ানুরক্কা। দেবসেনং সৌদ্ষাং”। ( জঘান )। ্ | 

রায় রাজেঞজচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, '“রাজমহ্যীদিগের এইরাপ র্যব. 
সারের জন্যই শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজ। *স্থবিরক্ীপরিশুদ্ধাং দেবীং পণ্ঠেৎ” অর্থাৎ প্রথমতঃ 

বধীয়সী অস্তঃপুরিকীরা পরীক্ষা করিয়। দ্বেবীর পরিশুদ্ধি জাপন করিলে রাঁজ ভীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন ।” ৪ সাহিত্যসংহিতা বৈশাখ ১৩২১। 

মনুসংহিতার প্রামাণিক টাক]কার মেঁধাতিথি ও কুল্প.ক ভট, উভয়েই, রাজাদিগের পক্ষে যে 
.. স্বাজমহিষীগণের ছুর্ববাধহ।র হইতে আত্ত্রক্ষ। কর! কর্তব্য তাহা সমর্থনের জন্ত রাঁজমৃহ্যীদিগের 

: আচরিভ স্বামিহত্যাস উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পৃ্থীরাজের সময়ে যে এই মহাপাপ 
বিরল হয় নাই, পাঠক, যথা স্থানে, তাহার প্রসাণ প্রাপ্ত হইবেন। ৮ | 



| ্রস্থাভাস ও 

বশিষ্ঠ ! গরিষ্ঠ জ্ঞানে। জানি মোরা সবে 
জীবগ্ুঃখে ধিগলিত প্রাণ উভয়ের ; 

তাই এ আনন্দধাম পরিহরি, (হে 

চাহ মত্ত্যলোকবাস। তোমা দোহা বিনা 

শুন্য রবে এ মণ্ডল; যাইৰ সকলে; 

উদ্ধারিব আধ্যস্থৃতে একক্রত হয়ে ।” 

“তথাস্ত তণান্ত” বলি' ঝি পঞ্চজন 

করিল! সম্মতি দান। সবার নয়নে 

করুণার অশ্রুবিন্ু হইল উদ্দিত ; 

বদনে উৎসাহ, স্ফুপ্তি সঞ্চারি» দ্বিগুণ, 
উজ্জ্বল করিল কাস্তি। হেন কালে তথ! 

অপুর্বব আলোক এক হ'ল দীপ্যমান, 
শত-সূর্ধ্-বিনিন্দিত। অশরীরী বাণী, 
সে আলোঁক হ'তে উঠি”, মধুর, গম্ভীর, 
পশিল সবার কর্ণে। কহিল সে বাণী ;-- 

“শুন, ঝধিগণ ! এই বিধির আদেশ; 

নহে কাল অনুকূল ভারত-উদ্ধারে ; 

নিষ্ষল প্রয়াস তবে করিবে কি হেতু ? 
অখগ্য বিধান এই বিশ্ববিধাতার, 
প্রায়শ্চিত্ত বিন! পাপ না হয় মোচন ।* 

অনাচারে, অত্যাচারে, ইন্দ্রিযবিকাৈ, 
জাতিধর্ঘ্মদেষে, ভ্রান্ত বীরত্বাভিমানে 

শত শত বর্ষ হ'তে যে পাতক রাশি 

হইয়াছে ভ্তুপীকৃত, প্রায়শ্চিতত-কাল 
আসিয়াছে তগর এবে। দৌঁধ ভাবি” সবে, 

. দেশব্যাপী বিষবায়ু হইলে সঞ্চিত 



পৃর্থীরাজ। 

মহা ঝড় বিনা কভু নাহি হয় দূর। 
সঘনে গরজে বজ্, বহে ঝঞ্জাবাধু ; 

_ উৎপাটিত হয় তরু, ছিন্ন হয় লতা ; 
ভাঙ্গে দেবালয়, ভাঙ্গে শৌগ্ডিক-বিপণি ; 
তপৌবন, উপবন চূর্ণ হয় ছুই; 
বাল, বৃদ্ধ, সাধু, চোর মরে অবিভেদে ; 

কিন্তু পরিণামে হয় পরম কল্যাণ ; 

পৃত হয় ব্যোম, বহে স্ুনির্মল বায়ু; 

ংসশেষে নব সৃষ্টি বিধি বিধাতার । 

জেনো স্থির ধধিগণ ! বিপ্লব মহান্ 

যদি'নাহি করে চূর্ণ, ভূমি-বিলুষ্ঠিত 
মোহাদ্ব, মদান্ধ যত আধ্যস্থতগণে, 

জ্ঞাননেত্র যদি নাহি হয় উন্মীলিত 

কশাঘাতে তাহাদের, নূতন সমাজ, 

্রাতৃত্বে সুদৃঢ়, ধর্মে জাতিগর্ববহীন, 
উপেক্ষিতে, অনাদৃতে কর্তৃব্য-নিরত, 

ন| হবে গঠিত কভু । পুণ্য আর্ধ্যভূমি, 
বৈরাগোো, স্যমে। প্রেমে অতুল ভূতলে, 

কখন (ও) ন! পাবে ধ্বংস ; কিন্ত যুক্তি তরে 
চাহি প্রা়শ্চিত তার। শুন ভবিষ্যড, 

সমাগতপ্রায় কাল। ঘনীভূত অই. 
পশ্চিমে অমোঘ মেঘ ; আসিছে ঝটিকা; 
দেখ মত্ত্যপানে সবে।” 

নীরবিলা বাণী। 
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পৃহীরাজ। 

প্রথস্ম অর্গ | 

শরদে প্রসন্নকায়া, যেন স্থির মেঘচ্ছায়া, 

যমুনা বহিছে, ধীরে ধীরে : 

মধুর প্রভাত-বায় ঢেউগুলি ভেঙ্গে বায়, 
কল কলে লোটে আসি, তীরে। 

ধবলিত করি” কূল ফুটিয়াছে কাশফুল, 

তরঙ্গিত সুদ সমীরণে ; . 

হরি” যুখী-জাতি-গম্ধ বহে বায় মন্দ মন্দ, 

কেতকী-সৌরভ ছুটে বনে। 
পাঁষাণ-রচিত কায, তু গিরিশৃঙ্গ প্রায়, 

পুরী কত শোভে নদীঁতটে; " 

নবোদিত রবিকরে, মরি! কিবা শোভা ধরে, 

চিত্র সম নীলাম্বর-পটে। ৰ রি 

অন্রালিক! ছুড়ে, ছুড়ে . বিচিত্র পতাকা উড়ে, 
_.. পূর্ণ কুস্ত শোভা পায় ধীরে» .. 

কুহ্ছম-পল্পবহার.  শোভে, কিবা চমত্কার! 
| দ্বার-্তস্তে, গবাক্ষ-মাঝারে |... 



৮ | পৃবীরাজ। 

সম্মার্জিত করি ধূলি, কষ্কর, কণ্টক তুলি, 

স্নিগ্ধ করি” ছড়াইয়৷ জল, 
ইন্্রধ্বজ নিরমিয়া,%& : রাজপথ সাজা ইয়া, 

ধাড়ায়েছে নাগরিক দল। 

মঞ্চে করি” অধিষ্ঠান ,.. কলাবি তোলে তান, : 
মুরজ, মন্দিরা, বেণু বাজে ; 

কোথা চন্দ্রাতপ-তলে " নর্তক-নর্তকী-দলে 

| নৃত্য করে, মনোহর সাজে । 

পুরনারী হরষিত তুলে হ্মঙ্গল গীত, 
শঙ্ঘধ্বনি করে কোনজন ; 

 পরিয়া উৎ্সব-সাঁজ দড়ায়ে অলিন্দ-মাঝ, 

করে কেহ পুষ্প বরষণ । 

দিব্য বেশ, আতরণ পরি” সভাসদ্গণ 
ধা'ন, দ্রুত, রাজপুরী পানে ; 

অশ্ব, গজ আরোহণে চলেছেন কত জনে, 

কেহ পদে, কেহ নরযানে। | 

রাজপুরী সুসজ্জিত, ধূপগন্ধে স্থবাসিত, 

মুখরিত জন-কোলাহুলে ; 

মুক্ত করি” তূরবার চর রাখে বার, 

পন্নাতিক ভ্রমে দলে, দলে । . - 

পাত, মিত্র, মন্ত্রিগণ, বেড়ি, রাজসিং হাসন, 

বসেছেন নিজ, নিজ স্থানে ; | 
বেদমন্ত্রে পুরোহিত নৃপতির চান হিত,. 

বৈআলিক "রত জয়গানে । ৭ ও 
লি 

|...» ইন্্রেক তুষ্টি্ জন্য উত্থাপিত ধ্বজ। ইহ হইতে চুর বৃষ্টিপাত হয় এবং শ্ জয়ে বলিয়া 
: াটীানে লোকের বিশ্বাস ছিল। 



প্রথম পর্গ। | ৯. 

ভূতলে বাসব সম, শৌর্ম্যে, বীর্যে নিরুপম, 
দিল্লীপতি শ্রীঅনঙ্গপাল | 

বসেছেন সভামাঝে, সাজি লন্গ্যাসীর সাজে, 

কণ্টে ধৃত তুলসীর মাল। 
পরিত্যক্ত রাজবেশ, চূড়াবন্ধ শুর্ুকেশ, 

শোভে ভালে ভিলক, চন্দন ; 

নাহি অঙ্গে অলঙ্কার, অঙ্গদ, যুকুট, হার, 
পরিধান গৈরিক বসন। 

অপু্রক নরপতি করেছেন এই মতি, 
দৌহিত্রেরে স'পি" সিংহাসন, 

ব্দরিকাশ্রমে গিয়া, ইফ্টদেবে আরাধিয়া, 
করিবেন জীবন যাঁপন। 

বহু রূপ-গুণ-যুতা নৃপতির ছুই স্তুতা, 

জ্যেষ্ঠা, তেজ-গর্বিবিতা সুন্দরী ; 
কনিষ্ঠা, কমলাবতী, নেহবতী, ভক্তিমতী, 

রূপে যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী। 

নরপতি কীর্তিমান্ জ্যেষ্ঠারে করিলা ধাম 
কনোজের অধিরাজ-করে ; 

আজ মীর-পতির 'পনে কমলার শুভক্ষণে 

বিবাহ দিলেন অতঃপরে । » 

সুন্দরীর হ'ল সত, _.. রাজ্জন্দ্র-লক্ষণযুত, 

রিপুজয়ী জয়চন্দ্র নাম; 
বুদিন পরে তার পুক্র হল কমলার, 

পৃথ্থীরাজ সর্ববগুণধাম। % 
222০ 

* পুশ্থীরাজের এই পরিচয় প্রচলিত পৃরীয়াজরাসো হ্ইতে গৃহীত। নবি 
নামক অপ্রচলিত মংস্কত কাবো দ্বতগ্ত্র কথা আছে। ॥ 

হি 



১৪ 4 পৃথীরাজ। 

লয়ে পাত্রমিত্রগণে পৃবীরাজে সিংহাসনে 
বসাইতে করিয়া মন্ত্রণ, 

ডাকি? প্রজাগণ সবে, নরপতি মহোগুসবে 
করেছেন সভা আবাহন। রি 

বামে বসি” নৃপতির পৃথীরাজ মহাবার 
রাজবেশ অঙ্গে" পরিধান ; | 

অপুর্বব মহিম-প্রভা উদ্ম্বল করেছে সভা, 

বীরবপু, করে ধনুর্ববাণ। | 

চম্পকনিন্দিত বণ, ... বাহু, বক্ষ, নাসা, কর্ণ 

সর্বব অঙ্গ, গঠিত সুন্দর ; 
সপ্রোম, প্রশস্ত দৃষ্টি করে যেন স্তৃধাবৃষ্ট, 

শালপ্রাংশু, দৃঢ় কলেবর । 

চন্দনের রেখা ভালে, ক শোভে পুষ্পমালে, 

অভিষেকে কান্তি নিরমল ; 
অনিমেষে পৌরজন করে সবে দরশন, 

মন্্রমুগ্ধ, স্তন্ধ সভাতল। 

ধরি” দৌহিত্রের কর কহিলেন দিললীশ্বর ;-- 
“শুন, প্রাণাধিক পৃরথীরাজ ! 

করে তব প্রঙ্গাগণ করিলাম সমর্পণ, 
ফিংহাসনে বোসো তুমি আজ । 

যে সাম্রাজ্য পাগুবীর র্মাুজ যুধিষির, 
| এক দিন করিল! শাসন, ** | 

আজ সে অমূল্য নিধি তোমারে দিলেন বিধি, 

 সমা্দরে করহৎ গ্রহণ” 

8» প্রাচীন সার বর্তমান দিষটী বলিয়া অনেকে বিশ্বাল করেন। দির একা, 
২ খ্খনও, “ইরগৎ? বলিয়। সাধারণের নিকট পরিচিত। 



প্রথম সর্গ। 

. ছুষ্$ে কোরো দণ্ুদান,। ..  রাখিও শিষ্ের মান, 
গো, ত্রাক্ষণ রক্ষা কোরো, বীর! 

পৃথীরাজে হেরি, সিংহাসনৈ, 

১৯, 

স্বদেশ, স্বধন্ম তরে দিও প্রাণ অকাতরে, 

| সম্পদে, বিপদে থেকো স্থির । | 
এই পাত্র, মিত্র যত, পোস্ত, ভূত্য, অনুগত, 

না সকলের লহ তু ভার ; 
"হলে তুমি দিল্লীরাজ, রাজদণু ধর আজ, 

প্রজা আমি হইন্দু তোমার !” 

পৃথথীরাজ মহাবীর, ভূমে লুটাইয়া শির, 
মাতামহে করিয়া বন্দন, 

প্রণমিয়৷ ছ্বিজগণে, বসিলেন সিংহাসনে 3 

সবে করে “জয়” উচ্চারণ। 

উচ্চে তুরী, ভেরী বাজে, আনন্দে নর্তকী নাচে, 

.ন্বস্তি” উচ্চারয়ে বিপ্রগণে ; | 
স্হসা বিস্ময়ভরে সভাজন পরস্পরে 

দেখায় অশ্ুুলি-প্রদর্শনে | 

দ্বারপালে শাসাইয়া, অগ্রন্থিতে সরাইয়া, 

আসে এক নারী তেজন্থিনী ; 

পৃষ্ঠে আলোলিত কেশ, বিপর্যস্ত, স্লথ বেশ, 
প্রা, তবু, লাবণ্যে দামিনী ॥ 

দূরাগমে পরিশ্রাস্তা, অবসাদে যেন ক্লাস্তা, 
রবিকরে আরক্ত বদন ; 

অঙ্গে ঝরে শ্রমজল, বহে শ্বাস অবিরল, 

উঠে বক্ষে স্ঘনে স্পন্দন । | 
দীর্ঘ শুল শোভে করে,  'নেত্রে অগ্মিকণা ঝরে, 



১৭. পৃথীরাজ । 

কুটিল ভ্রভঙ্গী করি .. স্বীরে স্বীরে অগ্রসরি', 

| দাঁড়াইলা ভূনত নয়নে । 
দিললীশ্বর-পদতলে প্রণমি' রমণী বলে, 

চিত্রার্পিত রছে সবে চেয়ে। | 

“ক্ষম, পিতঃ মহারাজ ! আজ্ঞ! বিনা সভামাঝ 

আসিয়াছি বড় ব্যথা পেয়ে। 

শুনিনু একি সংবাদ? কি করিনু অপরাধ ? 
না পারি বুঝিতে কোন্ দোষে, 

জ্যেষ্ঠের না রাখি মান, কনিষ্ঠেরে রাজ্যদান 
করিলেন কি হেতু ? কি রোষে? 

রূপে, গুণে নিরুপম দৌহিত্র উভয়ে সম, 

কন্যা মোরা উভয়ে সমান ; 
তবে পঙ্ষপাত হেন পিতঃ ! করিলেন কেন, 

হ্যায়ধন্ম দিয়া বলিদান ? 
যদি কিছু থাকে দোষ, মহারাজ ! ত্যজি' রোষ, 

আজ্ঞা! মোরে দি'ন একবার, 

এই মহাশুল দিয়া, মন্দ মোর বিদারিয়া 

প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহার। 

এত বলি' বক্ষ'পরে | শূল হানিবার তরে 
সুপস্ৃতা উঠাইলা কর; . 

হেরি ব্যস্ত নরয়ায় বানু ধরি দুহিতায় 
টানিয়া নিলেন বক্ষ'পর |. 

কহিল! বদন চুমি' $--- _. “নহ সারাধা তুমি 

কোন(ও) দোঁষে দোষী নহে জয়; 

প্রজার মঙ্গল তয়ে * রাজ্য পৃরথ্থারাজ-করে, 
সপিয়াছি, অবিচারে নয় । | 



প্রথম সর্গ । 

দুরন্ত তূুরুকগণ, "করিতেছে আয়োজন 
আধ্্যাবর্ত আক্রমণ তরে ; 

বীর বিনা, এ সময়, রাজ/রক্ষা সাধ্য নয়, 

দেখ, বসে! চিন্তিয়া অন্তরে । 

বিভাগ করিলে রাজ্য বলহানি অনিবাধ্য, 

প্রজার জন্মিবে অসস্ভোষ ; ্ 
রাজকুলে জন্ম লয়ে, রাজ্জী, রাজমাতা হয়ে, 

রাজনীতি না বুঝিলে দোষ। 

মণি, মুক্তা মোর কাছে যা, কিছু সঞ্চিত আছে, 

জয়চন্দ্রে করিব প্রদান রর 

কুবের-সম্পদ তুল্য রাজ্য হ'তে গুরুমূল্য, 

নিরখিলে পাইবে প্রমাণ । 

যা'রে যাহা শোভা পায় ভাবি, বুঝি দিব তায়, 

নাহি ইথে পক্ষপাত-লেশ ; 

যথ। বাণী তথা রমা, তোমরা উভয়ে সমা, 

ত্যজ, বসে ! অভিমান, দ্বেষ।% 

এত শুনি? নৃপন্থতা কহিলেন রোষযুতা ;-_ 
“বিস্ৃত কি হেতু, নৃপবর ! 

ভিক্ষুক, যাচক জন রাঁজদ্বারে চাহেন্ধন, 
.. পুজ্র মম রাজরাজেশ্বর | ঃ | 

প্রসন্না শ্রীহরি-প্রিয়া রাজযা”র বিভৃষিয়া 
রেখেছেন বৈকুণ্ঠ সমান, 

সে আসি” অর্থের তরে ভিক্ষাপাত্র লবে করে! 

কেন তা"রে হেন 'অপুমান ? 
ক্ষক্পকুলে জন্ম তার, " *থাঁকে যদি তরবার, 

_ল'বে রাজ্য নিজ ভুজবলে, 

১৩. 



১৮ 

তত পাশপাশি ৮ 

* আনঙ্গপাল তোমর এবং পৃথীরাজ চৌফান বংশীয় রাজপুত ছিলেন। 

পথ | তুমি পুজ্র সম, 

পৃ্থীরাজ। 

সে আশা পুরিবে বে, | আবার আসিব তবে . 

কানোজে ফিরিয় যাই চলে। 

মনে রেখো কথা মম, 

অধন্মে অর্জিত যেই ধন, 

কভু নাহি ভোগ হয়, ভোজ্য, ভোক্ত। সমুদয় 

ধ্বংস পায় শাস্ত্রের বচন। 

এই অবিচার-ফলে বা'ৰে দিল্লী রসাতলে, . 
লুপ্ত হবেঃ তোমর, চৌহান ; % 

যদি আমি কাঁয়মনে পুজে থাকি নারায়ণে 

বাক্য মোর না হইবে আন 1” 

পিতৃপদে প্রণমিয়। জনসঙ্ঘ বিদারিয়া, 

এত বলি, যান নৃপবালা ; 
সহসা চমকি? যেন লুকা'ল চপলা হেন, 

ভেদ করি? ঘন মেঘমালা । 

সবে, মন্্রমুগ্ধপ্রায়, পরস্পর মুখ চায়, 

ভাবে একি জাগ্রৎ্-স্বপন ; 

কেহ বলে, “বিধি বাম, এ কাধ্যের পরিণাম 

শুভ নাহি হ'বে কদাচন।” | 

ক্ষুব্ধ লোক সভামাঝ, নিরখিয়া পৃথথীরাজ 
*সন্যোধিয়া কহেন সবায় ; _ 

“আজি এ আঁনন্দোতসবে মান কেন হেরি সবে 
শুভাশুত বিধির ইচ্ছায় । 

দেখ ভাবি”, বন্ধুগণ ! ধার রাজ্য, ধার ধন 

তিনি যদদি,কর্টরন প্রদান, | 
র্ 

2 লিল: ৭ তক ৬ ৩ 1৮ শপ্পগপক ০০ পপি উাাালাদ ৮৮ প্পিপ সপ দলা পপ ০ ৮ তিল ও 



প্রথম সর্গ। ১৫ 

প্রতিবাদ করিবার কার আছে অধিকার ? ূ 
উচিত কি দ্বেধ অভিমান 1 

করি নাই কোন দোষ, অহেতুক এই রোষ ? 

পুজ্যা তিনি জননী সমান ; | 

দেখায়ে গেছেন ভয়, চিত্ত তাহে ক্ষুব্ধ নয়, 

আশীর্বাদ করিতোছ জ্ঞান । | 

কিন্তু ক্ষ্রিয়ের ধর্ম, , চৌহানের যোগ্য কর্ম, 
ভুলিতে নারিব, বন্ধুগণ ! | 

মাতামহ-দত্ত রাজ্য অবিভক্ত, অবিভাজ্য 

রাখিব, আমার দৃঢ়পণ। | 
মন্ত্রিগণ ! শুন সবে, প্রচারহছ ভেরী-রবে 

গ্রামে, গ্রামে আমার আদেশ ; 

গণদায়ে বন্দী যা'রা মুক্ত আজ হ'ল তারা; 

দল্লী রাজ্যে পণ্যশুক্ক শেষ। * 

আছে যত তীর্থস্থান লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান 

দীনে, দ্বিজে করিবে তথায়; 

ব্যাধিগ্রস্ত বুদ্ধ জন, মাতৃহীন শিশুগণ 

পয়স্বিনী গবী যেন পায়। 

ভাবি, হিন্দু হতবল শুনেছি তুরুকদল 
করিতেছে যুদ্ধ আয়োজন;  * | 

বীরধন্মন স্মারি সবে লহ আঁ, চচ্ষ্ম তবে 
চৌহান, তোমর যোদ্ধ,গণ। 

নাহি চিন্তা, নাহি ভয়, যতো ধন স্তাতাজয়, 
মহোতসবে রত হ্ও সবলে?” 

সাক 
পাপ সপপীপপাপি কপাট ৮৭৯ সপ উপ সপ উপ পি টি পপ শিপ পিপিপি 

* বিজ ব্য একস্ান হইতে অপর স্থানে লয়! যাইবার সময, হাটিতে ঘাটিতে,। এখনফায় রঃ 
টুঙগীর মত কর আদায় কয়া হুইত। ইহাই পণ্য শুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। | 



পৃর্থীরাজ । 

পনি রাজসভামাঝে ' আবার ছুন্দুভি বাজে, 
ৃ তুরী, ভেরী বাজে উচ্চরবে। ূ 
কলাবিত-কণ্ে গীত উঠে পুনঃ স্থললিত, 

পুনঃ উঠে নুপুর-ঝঙ্কার 

সসম্্রমে পৌরজন আনি, মণি, মুক্তা, ধন 
রাজপদে দেয় উপহার। 

ক্রমে, দিবা অবসান, রবি অস্তাচলে যাঁন, 

যায় লোক নিজ নিজ ঘর ; 

“নাহি চিন্তা, নাহি ভয়” “জয় পৃর্থীরাজ জয়” 
এই কথা কহি' পরস্পর | | 

উসতএনহে তারি গতর রী 



ভ্বিভীম্ অনর্গ। 

কল্পনে ! প্রসাদদে তব কত কবিজন 

'হেরেছেন কত দৃশ্য, লোকে অগোচর, | 

আকাশে, পাতালে, তথা, স্বরগে, নরকে, 

রাজার প্রাসাদ ম]ঝে, দীনের কুটারে ; 
শত ধন্য তিনি, তুমি কৃপা কর ধাঃরে। 

অকৃপা যাহারে তব, ভাগ্যহীন সেই 
কবিকুলে, গন্ধহীন কুস্থম যেমতি 

অনাদূত। দয়া, তবে, কর, দয়াময়ি ! 

শুনাও, অতীত স্মৃতি করি* সঞপ্ীবিত, 

ভারতের ভূতকথ| | হ'ক জ্বালাময়ী 

সে কাহিনী, তবু, দেবি! করিয়া শ্রাবণ, 

বুঝি নিজে বুঝাইব স্বদেশীয় জনে 

কোন্ দোষে, কোন্ পাপে পতিত আমর; 

কারণবিহনে কাধ্য না ঘটে সংসারে । 

শুনাও সে ইতিহাস মহাপতনের, 
চর্ণ বাহে, ভূমিকম্পে অদ্রালিকা সম, 
শত শত বর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য হিন্দুর। , 

অতীতের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিয়া, দেবি ! 

দেখাও সমরক্ষেত্রে হিন্দুবীরগণ 
স্বদেশ, স্বধর্দ্ম তরে হৃদয়শোণিত 
কেমনে করিত দান। হিন্দুকুলনারী, 
কেমনে, প্রফুল্ল মুখে, পতিপুভ্রগণে, 

_সাজাইয়া বীর সাজে, পাঠা”ত সমরে 
৩) 



১৮ পৃ্থীরাজ। 

যুদ্ধান্তে কেমনে পুনঃ জয়মাল্য দিয়। , 

লইত বরণ করি । স্বভাব-কোমলা, 

তবু স্বৃত পতিসনে , চিতাশব্যা”পরে, 

রক্ষি পতি-শির ক্রোড়ে, বসিত কেমনে 

স্মিত-সমুজ্জ্বল কান্তি। নিরাশ, নিজ্জীব 
যদিও এ জাতি, এবে, তবু সে কাহিনী 

শুনা'বে আমার, গীত, উত্স[হ-অনল 
জ্বালিবে হদয়মাঝে ; এস, কৃপাগুণে। 

প্রসারিত গিরিবর যোজন-বিস্তৃত ; 

শিরে তার শোভ। পায় গজনীনগরী, 

ভুবনবিখ্যাত পুরী ; ভূষিতে যাহারে 
কত দেবালয়, কত প্রাসাদ, কুটার 
লুষ্ঠিত করিলা বীর স্ুল্তান মামুদ % 
লাঞ্ছিত, দলিত করি” ভারতসন্তানে | 

চারিদিকে সুবেষ্রিত দুর্ডেছ্য প্রাচীর, 

পাষাণে নিণ্মিত কোথা, কোথা বা ইস্টকে। 

সগর্বেব প্রহরী-্তস্ত, উচ্চ করি” শির, 

দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে । বন্ধ্য, নগ্ন গিরি, 

তুষার-ঝটিকা বশে শ্যামশোভাহীন, 
নিরপ্তর রুদ্রমু্তি। নিম্সে নগরীর - 

প্রান্তর, কেদার শোভে, শস্তগুচ্ছে ভরা, 

হরিৎসাগর সম। ছুটে গিরিআোত 
কল কল স্বনে কোথা ; তটদেশে তা'র 

স্বরম্য উদ্ভান 'রাজে পু ফুলে, ফলে। 
সদ পাশাপাশি শপশ 

 গজনীর অধিপতি হ্বনাষখগাত বীর | ইনি, আষ্টাগশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া 
বহু নগর, তীর্থ ও দেবমন্দির লুঠন করিয়াছিলেন। ইহার কার্য, ভিন্ন ভিন্ন লে ' একাধিকবার 
বর্ণিত হইয়াছে। 
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| বামে মামুদের সমাধি, দক্ষিণে মামুদ্র নিন্দিত স্তস্ত 

নিয়ে গজনী' নগরীর- বহিদৃশ্যি। 
পৃথীরা্জ ১৯ পৃঃ 



স্থবিশাল স্তৃস্তদধয়, ইউকরচিত, 
সর্ববধবংসী কালে গর্বেব উপহাস করি”, 
মামুদবংশের কীন্তি প্রচারিছে লোকে, 

দাড়ায়ে অটল ভাবে। *% অদূরে পুরীর 

বিরাজে রওজাগ্রাম ; যা মামুদের 

সমাধিমন্দির, শেত প্রস্তর নিশ্মিত, 

কহিছে দর্শকে” যেন, নীরব ভাষায় 

“জেতা, জিত ধূলিশেষ, বিধি বিধাতার । 
প্রাচীর মাঝারে দুর্গ, রাজহম্ম্া তাশ্য 

উঠেছে গগন তেদ্ি'। সে হন্দ্্যের মাঝে 

নিভৃত প্রকোষ্ঠ এক, শোভা-সজ্জাহীন ; 
বসি তাহে বীরবর মহম্মদ ঘোরী, 
নিজ পাত্র, মিত্র লয়ে। দক্ষিণে কুতব ৭ 

নবীন যৌবন-কাস্তি উজলিছে তনু, 
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ, বীর-দর্পে ভরা । 
বামে বসি? চিনি গম্ভীর চি 

০০০০ পাপন শালা? চে কধত ) ৫৯ হক ০১ 
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২ .. পুথীরাজ। 

ললাটে চিন্তার রেখা । মধ্যে উভয়ের 
সাধু ভক্ত মৈনুদ্দীন, করে জপমালা, 
বিলম্ঘিত শ্মশ্রজাল স্পর্শে নাভিদেশ, 

প্রশান্ত বদনকান্তি ! ফড়ায়ে অদুরে, 

সন্ত্রমে বিনত শির, রাজদৃতত্রয়। 
সন্ঘোধিয়া দূতগণে জিজ্ঞাসিলা ঘোরী, 

মধুর গম্ভীর ভাষে ;-- * 

| “হিন্দৃস্থান মাঝে 

ছিলে সবে, এতদিন ; কি দেখিলে সেথা ? 
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দ্বিতীয় সর্গ। ২১. 

সম্রমে নোয়ায়ে শির, ভূমি স্পর্শ করি, 
আরম্তিল৷ আলি ;__ 

কি কহিব, “জীহাপন। ! 

 অন্ভুত, অপূর্বব দেশ। বিশ্ব যেন 
_ সৌন্দর্যো, মাধুধ্যে তা'রে নিরূপম করি 

গড়েছেন ধরাধামে। স্থনীল আকাশ, 
সমুজ্্বল, দিবাভাগে, তপন-কিরণে ; 
জ্যোতিশ্ময়, নিশাকালে, নক্ষত্রনিকরে ; 

দীপ্তিমান চন্দ্রালোকে | তুষার-ঝটিকা 
না জানে সেদেশে কেহ। মধুর পবন 

বহে সেথা সংবতসর ; জআৌতম্বতী যত 
অম্বত-সলিলে পূর্ণ। তরুলতাগণ 

ফলে, ফুলে শোভাময়। নাহি জানি নাম, 
আশ্বাদে, সৌরভে কিন্ত্বু চিত্ত বিমোহিত । 

বিশাল সে দেশ ; কোথা গিরি সুমহান, 

গগনে তুলিয়া শির, আছে বিরাজিত ; 

কোথা বনভূমি, পূর্ণ ভীষণ শ্বাপদে ; 
কোথা রম্য উপবন, পুণ্পে স্থশোভিত, 

মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে । 
যোজন-যোজন-ব্যাপী ক্ষেত্র সিগ্ধ-শ্যা্ 

_শোভে কোথা; কোথা নদী বহে কল কলে। 
খনি গর্ভে জন্মে মণি; সাগরে মুকুতা ; 
নারী সেথা নিরুপমা। সন্ধা নগরী; 
ফলে, শস্ডে পুর্ণ পল্লী । কি কব অধিক, 

স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ হিন্দুস্থান।” 
হাসিয়া কহিল! ঘোরী 



ন্ পৃ্থীরাজ। 

“হেন স্বর্গ হ'তে 

কেন, তবে, এলে ফিরি” ?” 

উত্তরিল। ভিন 

“আসিলাম, জীহাপনা ! পথ দেখাইতে, 

সঙ্গে পুনঃ যা'ব বল ।” | 

কহিলেন ঘোরী ;-- 

“কহ, দূত! কহ শুনি, কোন্ কোন্ স্থান 

দেখিয়া এসেছ তুমি ।৮ 

নিবেদিল! দূত ;- 
“এসেছি হেরিয়া, প্ররভে। ! যমুনার তীরে 

প্রাচীন নগরী দিল্লী, পুর্ণ ধনে, জনে ; 

জয়স্তন্তে, দেবালয়ে, স্রম্য প্রাসাদে 

অনুপম ধরামাঝে । দেখেছি কনোজ, 

অবস্থিত গঙ্গাতটে ; নান! দেশজাত 

পণ্য-্রব্যে পরিপূর্ণ । দেখেছি আজ্মীর, 

মরুসিন্ধু-বক্ষে রম্য, শ্যাম দ্বীপ সম 

শোভাময়। হেরিয়াছি মথুরানগরী, 

বাবাণসী, পুণ্যতীর্ঘ উভয় হিন্দু; 
আর(ও) কত শত স্থান। *হিন্দুস্থানে গিয়া 

“কি তুমি দেখেছ, এবে) বলহ, হানিফ্ !” 

সন্বোধি দ্বিতীয় দূতে কহিলেন ঘোরী-;-- 
“কোন্ বেশে ছিলে সেথা?” 7. 

৬০৪৫০ পিরিত 
“মৌনী সন্ধ্যাসীর বেশে । করেছি ভ্রমণ 
তীর্থে ভীর্থে, গ্রামে গ্রামে, নগরে, প্রান্তরে $ 



দ্বিতীয় সর্গ। মি ২৩ 

দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ। 

পশি” কভু যজ্ঞশালে, কভু দেবালয়ে, 

হেরিয়াছি ধর্ম, কর্ম্ম, আচার হিন্দুর ; 
গুনিয়াছি শান্্রপাঠ, হীং ব্লীং, ওঠ । 

কিন্তু, জাহাপনা ! আমি না পারি বুঝিতে 

কেন বিশ্বজ্রষ্টা, হেন মনোহর দেশে, 
'এ হেন অধম জাতি করিলা স্থজন, 

ধর্মহীন, জ্ঞানহীন ! এক, অদ্বিতীয় 

ভূলি' পরমেশে আছে মুক্তিপূজা লয়ে। 
অদ্ভুত তা*দের ধর্ম ; কেহ পুজে শিলা, 

কেহ নর্দী, কেহ তরু । কেহ আঁখি মুদি+ 

করে মহাশুন্য ধ্যান। বিচিত্র তা*দের 

মনোভাব, পুজারীতি । কহে কোন জন 

'অহিংসা পরমো ধন্মঃ ; আবার কেহ বা 

নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান । 

কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ুব কেহ বা; 

কেহ পুজে বুদ্ধ, কেহ পুজে জিনদেবে। 
নাহি হিতাহিত-জ্ঞান ; মুক্তিলাভ তরে 
কেহ ডুবে নদীজলে ; গিরিশৃঙ্গ হ'তে 
পড়ে কেহ লন দিয়া, রথচক্র-তলে * 

হয় কেহ নিম্পেষিত ; বক্ষে বিধে শুল; 
বিদারে রসনা বাণে।- নির্মম নিষ্ঠ' ; 
পুজ্রে দেয় ভাসাইয়া সাগরের জলে; 

দ্ধ করে, অবিভেদে, মাতা, সৃতায়, 

বাধি' চিতাকাষ্টে, তার মৃত পঁতি'সনে ; 
বাজায় দামামা, যদি করে আর্তনাদ । 



পুথথীরাজ। 

বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর 

জাতিধর্মমদ্েষে, নিত্য, রত বিসংবাদে ; 

নাহি সখ্য, নাহি প্রেম । উচ্চবর্ণ, যদি, 
চাঁমার, চগ্ডাল আদি হীনজাতি নরে 
স্পর্শে কভূ, সন করি' শুচি হয় তবে। 

নহে বুদ্ধিহীন তা"রা ; তর্কে স্থুনিপুণ ; 

 বিয়াছে বু গ্রন্থ । কিন্তু নাহি জানি, 
কেন হেন মতিভ্রাস্ত ! ব্যথিত অন্তর, 

হিন্দুর দুম্মাতি হেরি” । নুল্তাঁন মামুদ, 
ভাঙ্গি' দেবালয়, অর্থ করিয়া হরণ, 

দণ্ডিল! বিধর্ষ্মিগণে | কিন্ত, জাহাপন! ! 

ফলে নাই ফল তাহে। থামিলে ঝটিকা 
দাড়ায় যেমন তরুঃ, পুনঃ তুলি” শির, 

তেমনি উঠেছে হিন্দু । তীব্র শাস্তি বিনা 
না করিবে জ্ভানলাভ। মস্লিম-সমাজে 
ধান্মিকের বন্ধু এক জাহাপনা বিনা | 

এ অধন্ম, অনাচার করিতে উচ্ছেদ 

না আছে অপর কেহ। কালক্ষেপ আর 

না হয় উচিত, প্রভো৷! সঙ্কটে, বিপদে 

মস্লিম্ের বল যিনি, মহান্ ঈশ্বর, - 
হ*বেন সহায় তিনি ।৮ 

নীরবিলা দূত। 
ঘোরীর ললাটদেশ হইল কুঞ্চিত। 

 ত্যজি” মালা জপ,ফিরি”, কুতবের পানে 
চাহিলেন মৈনুগ্দীন। কহিলেন ঘোরী ;- 
কি তুমি দেখেছ সেথা, বল, জাহান্দর 1 



দ্বিতীয় সর্গ। | ৫. 

হিল! তৃতীয় দুত 7 

| “সত্য, জীহাপনা 
হিন্মুস্থান সমদেশ নাহি এ ধরায়। 
কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি, 

, দত্ত তাঁর বিষে ভরা । নিরখি' তা+দের 

:. বলবীধ্য, বুঝিয়াছি বীর হিন্দুজাতি ; 
ুপধর্য সমরক্ষেত্রে। বুঝিয়াছি আর(ও) 

ধর্মপ্রাণ হিন্দু; হক ধর্ম তাহাদের 
ভ্রমাতক, তবু প্রাণ দিবে তার তরে । 

প্রজা সেথা রাজভক্ত ; রাজার আদেশে 
অনলে, গরলে, জলে না ভরে মরিতে। 

আছে জাতিভেদ সত্য, কিন্তু হিন্দুনামে 

এক সুত্রে বাঁধা সবে। না বুঝি”, না ভাবি, 

হিন্দুস্থান-আক্রমণ উপযুক্ত নয়। 
দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে আছে তরু এক, 

বটনামে ; মহা বাহু করিয়! বিস্তার, 
আবরিয়া, রাখে গ্রাম; শাখা হ'তে তার 

নম সৃত্রসম মূল, পরশিয়া ভূমি, 
ক্রমে হয় মহাতরু ; আকথিয়া রস, 
রহে সঞ্ীবিত, মূল বৃক্ষ ধ্বংস হ'লে । 

 তেমতি এ হিন্দুজাতি ধরে, জাহাপনা”! 
অপূর্বব জীবনীশস্তি ; হ'ক মুলচ্ছেদ, 
উত্পাটন, শাখা তবু রহিবে বাঁচিয়া ।& 

* হিনু্িগের এই জীবনীশক্তি স্ঘদে এইরূ' লিনুধ্ত হইয়াছে 3 
25567 ৮750 1006 ০৮511016 0 06762] 20100787৮৪5 58130015060: 010৩ 

১021266 421095 8270 10015 08৫00 ৮5 0565160 10 05611 2700. 690$) 586. 

10121150 & 10901505 001 50195508600 15৮010৮1005 00001212060) 1081 ৪ 

এ 



২৬ .. পৃর্থীরাজ। 

কি কাজ বিবাদে তবে হেন শত্রু সহ? 
কি ফল প্রতিমাভঙ্গে, লুনে, পীড়নে ?” 

“শুন, দুত !” 

জীহান্দরে কহিলেন ঘোরী ১ 

“লতিয়াছ অভিজ্ঞতা, রহি” হিন্দুস্থানে ; 

পার কি বলিতে তুমি সমর-কৌশল 

কিরূপ হিন্দুর ? অশ্ব, গজ, পদাতিক 

শিক্ষিত কেমন ? অসি, শূল, ধনুর্ববাণ 
কোন্ অস্ত্রে পটু তারা ?” 

উত্তরিল! দূত ;-- 

“নহি যোদ্ধা আমি প্রতো ! বণিব তথাপি 

দেখিয়াছি যাহ1; হিন্দু বলী গজবলে। 

সচল পর্ববত সম গজধুখ যবে 

হয় যুদ্ধে অগ্রসর, নাহি শক্তি কার(ও) 

রোধিতে তা”দের বেগ; প্রতিদ্বন্দ্বী সেনা 

চূর্ণ হয় দণুমান্রে। দেখিয়াছি আর(ও) 

শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দু পদাতিক, 

অব্যর্থ-সন্ধানী সবে। বিশ্বাস আমার 

না পারিবে মুসলমান আঁটিতে হিন্দুর 
গর্জে পদাতিক সৈন্যে । দ্বিতীয়, রম 

জাহান ! করুন্ তা” উচিত যা? হয়।” 
১৯৯ পি পচা রাকা ৫৩৮ আপ এ 

19012 61) 20 5255 [10169 1০ 005 31055101825 ? 15 0700056৫ 0 (৪ 10151011091 

9005 % * 2১000 01105 525 191500 00070005270 00100819000 06 ৮015 01 

17018. 771000 05025055 219555 10150 ০0৮61 1810. 87625, 
1710006615 100190 0010015, 0৮ 32272 

* রস্তম মুসলমানদিগের ভীম 'ছিলেন। মহম্মদ হোরীর অসাধারণ ধলবীর্যের জন্য 
তবকাৎই নাসিরীপ্রণেত। ভাহাকে 91057 (সিংহ) 0106 61706 200 ৪ 58007 [051017) 

খলিয়াছেন। [৪925 46০. এ, রা 



দ্বিতীয় স্গ। ২৭ 

ইঙ্গিতে বিদায় করি রাজদৃতগণে 
কহিলেন তবে ঘোরী ;-_ 

“শুনিলে ত সবে, 
যা কহিল! দৃতগণ ? কিবা যুক্তি বল।” 

_ কহিলা কুতব 3”. | 

* বীরভোগ্যা বন্থন্ধরা 

চিরদিন ঘোবে লোক । এ হেন সম্পদ, 

এ সৌন্দধ্য ভৌগ যদি, পুরুষ হইয়া, 
না করিনু, বুথা জন্ম অবনীমণ্ডলে ।” 

“সত্য ; কিন্তু শুনিলে ত” | 

খা. কহিলেন ঘোরী ৪ 

“ছুদ্ধর্য সমরে হিন্দু; না করি? বিচার, 
উচিত কি যুদ্ধারস্ত তাহাদের সনে ?” 

কহিলা কুতব $- 

“প্রভো।! না করি” বিচার, 
কখন (ও) কর্তৃব্য নয়; কিন্তু, জাহাপন ! 

দেখুন বারেক ভাবি” বালক কাসিম 

করেছিল জয় যবে এই হিন্দুগণে, 

সাহস, শূরদ্ব কোথা ছিল তাহাদের £ 
অষ্টাদশ বার বীর স্থুল্তান মামুদ . 
লু্টিলা হিন্দুর দেশ, ভাঙ্গিল৷ মন্দির? 

_ বিচুণিলা সোমনাথ ; কোথা ছিল তবে 
হিন্দুর বীরত্ব ? হিন্দু নহে বীর্য্যহীন, 

সত্য; কিন্তু অন্কপ্রায় ্রমে, কুসংক্কারে। 
2222 ৮ উস পরা এ 

্ ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ফাসিমের বয়স বিংশতি বর্ষ মাত্র ছিল। 



২৮ মর পৃর্থীরাজ। 

কাসিম দেবলপুরী.আক্রমিলা যবে, 
ঘোষণা! করিল হিন্দু; মন্দিরচুড়ায় 

যাবৎ পতাকা এক রহিবে উভ্ডীন, 
ন! পারিবে শক্রসৈন্য প্রবেশিতে পুরে । 
কৌশলী কাসিম, শুনি, ধবজা লক্ষ্য করি” 

হানিল! অজন্র অস্ত্র ; ছি'ড়িল পতাকা! ; 

নিরাশ'-গীড়িত হিন্দু হ'ল পরাজিত |* 

ব্যবহারে শিশু তারা । আঁলোর-ভূপতি, 
দ্াহির দৈবজ্ে ডাকি? জিজ্ঞাসিলা তা'রে 

কোথা শুক্রগ্রহ এবে করিতেছে স্থিতি ? 

কি হ'বে যুদ্ধের ফল ?%. দৈবজ্ঞ কহিল; 
“সম্মুখে তোমার শুক্র, পশ্চাতে তা'দের, 

যুদ্ধে তা'রা হ'বে জয়ী।” কহিল! ভূপতি ; 
“কর কিছু প্রতীকার |” ডাকি ন্বর্ণকারে 

গুক্রের স্বর্ণ মুন্তি করায়ে নিশ্্দীণ 
রাজার পশ্চাতে বাঁধি, অশ্বের পর্যযাঁণে, 

দিল পাত্রমিত্রগণ ; কহিল বুঝাঁয়ে ;-- 
পশ্চাতে যখন শুক্র যুদ্ধে হ'বে জয় । 

নির্বেবাধ দাহির, নাহি বুঝি? নির্জ বল, 

পশিল সমরে ; যুবি” সিংহের বিক্রমে- 
৭৬ বশ 

* দেব লিভুদেশের অন্তর্গত । ৮7111 7095100 525 00051061706 005.0167091665 
00860 0 01725 125 025 170070501১5 500 ০06 1515 011500615 296 05৩ 5920 
* 01005 01506 85 0611660. 60 06100120. 01; 1075? 098 1110) 985 015918)60 

02 075 10968. 06 5 (62015. 13001750160. 1719 6128155 98219510051 58015 

508008705 2700. 91 1556 50005606010 01708108 10100 00৩ 80000 7 9810 00087 
5104)50 50 13701) 01508) 1 17 (55 897115000 8$ 10 02056 170 90560) 911 04105 

| 00906, ৮৬:40 911 01 08৩ (600016 5856709 00 2855 160 0০ 1৪ 91695 দা, 

81001056005 13150019০01 10018, 0০9%/০115 [:01000, ১, 308, 



দ্বিতীয় সর্গ। রা ২৯: 

 মুসলমান-অসিঘাতে প্রীণ দিল শেষে। * 
জানে প্রাণ দিতে হিন্দু; কিন্তু নাহি জানে 

শৃঙ্খলা, সমরনীতি ; স্বভাবে সরল ; 
দেখে দিন, দেখে ক্ষণ, শুভাশুভ-যোগ। 
নাহি বুঝে, ব্যাধি-বহ্ি-সমর-সম্কটে, 
ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে ঘটে, সর্বনাশ । 

না জানে পুরুষকার, দৈব, দৈব করি, 
নয়ন থাকিতে অন্ধ ; ভছটে, হাঁচিতে, 

কাকশৃগালের রবে গণে পরমাদ। 
অল্পে হয় বিশৃঙ্খল ; নায়ক অভাবে, 

ভাঙ্গি বৃহ, মেষ সম করে পলায়ন। 
আস্থাহীন নিজবলে ; চিনে মাত্র রাজা ; 

নিরাশ, নিজ্জীঁব হয় রাজার পতনে । 
দাহির, অনঙ্গপাল ৭' হস্তী আরোহিয়া 
এসেছিল যুদ্ধে দেহে ; তীক্ষ শরাঘাতে, 

জবলস্ত কন্দুকে করী গেল পলাইয়া, 

বিধ্বস্ত বিপুল সেন! হইল নিমেষে । 
শুনিয়াছি আছে লেখা শাস্ত্রে তাহাদের, 

* আলোর সিদ্কুদেশের অন্তগত। 1021১170160 5910. 60 80 25170108617 1 00051 

9001 00-29 7 61] 00610 1856 19216 06 07050625505 00601206065 1517 

870 081081966 17100) 01 005 (০ 2100165 517911,06 50006958601) 220 102 ৮1] 

96 0১615901171 &067 006 000090080005 005 2500108 0601160, 44500001178 র 

6065 08103190100. (006 ৮1060990581 96 00 075 4১12) ৪যা0) 06088555005. 
15 06100 10105 20010 0006 01 50075 091 1020011 %25 208 ০0 00681008000, 

[05 8501026100৩ 521, 535 006 8055150) 08৮ 04061 917101886০6 ড6005 ০ 

(0 8 71609760 01291.” [£ ৪5 07206 2100 95605060105 580016-51128125 

1) 01061 01186 ড61005 00110) 05 61010 10100, 2100 106 0018100196 ৮106011905 

00801002002 1111015 1715015 ০1 10075 ৬০1, 1. 70,160. 

্ 00108 086 20626 01 016 20526 %10101 33 0020 00 7100) 2 755৪1] পু 
৪0৮0০ 006 [51815 ৩1600200200 10005 ত121950201102) 0016165 1085061 080৩ .. 



৩, [.. পৃথীরাজ। 

মুসলমান হিন্ূস্থান আক্রমিবে যবে, 
হবে তা'রা পরাজিত ; সাম্রাজ্য তুর্কের 

প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা। হিন্দু, শান্ত্রতীরু, 
আছে চিস্তান্বিত হয়ে ; প্রবেশিলে মোরা 

হিন্দৃস্থানে, নিরাশায় হ'বে পদানত ।* 
নাহি চিন্তামাত্র, গ্রভো। ! জিনিব নিশ্চিত, 

জিনিব হিন্দুরে রণে। মামুদনিশ্মিত 
অই জয়ন্তম্ত ণ' হ'তে স্ত্ত 'উচ্চতর 

৮ পি পন জপ সপ 

7৩10, 200 09910. 006 1705 5000960. 90001101150 731008501060 076 061£1)00901108 

11/5100706 015810062191006 01 0106 07166 [01000060 165 05021 8606 01 
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চ215001)10500106+ 13150091501 10019 7১, 309, 

অনঙ্গপাঁল লাহোরের অধিপতি জয়পালের পুত্র । মামুদের সহিত ভাহার যুদ্ধ সম্বন্ধে এই- 
রূপ বর্ণিত আছে ;-.---71)6 61610178000, 01000 91101018005, 010009, 170 00200721060 
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... দ্বিতীয় সর্গ।  . 00৩১ বি 

স্থাপিব হিন্দুর দেশে ; "চূড়া হ'তে তার ্ 
ঘোষিবে মোবীন * “আল্লা আক্বর” বলি”; .. 

বুঝিবে তা' হ'লে হিন্দু, বীর মুসলমান 

কার বলে বলী যুদ্ধে অজেয় কি হেতু ।৮ 
সম্থোধিয়া মৈনুদ্দীনে কহিলেন ঘোরী ;-. 

“কহ, সাধুবর ! তব কিবা; অভিপ্রীয় ৮ 

উত্তরিলা সাধু ধীর, মধুর বচনে ;-- 

“পরধনে, পরদারে অকর্তব্য লোভ ;-- 

কিন্তু প্রাণপণে সতাধর্্ন প্রচারিতে 
বলেছেন হজরত । কত ধন্দরবীর, 

আরবে, ঈরাণে, রুমে, সত্যধর্্ম তরে, 

করেছেন প্রাণদান ; স্বর্গবাসী তা”রা। 
মোহান্ব, ত্রমান্ধ হিন্দু, ভুলি” পরমেশে, 
আছে মুর্তিপূজ! লয়ে ; ভ্রম তাহাদের 
হ'বে ঘুচাইতে। অগ্রে পাঠাইয়া দূত 
হইবে কহিতে “হিন্দু ! ত্যজ মৃত্তিপূজা, 
লহ সত্যধন্ধ, পুজ এক, অদ্বিতীয়” । 
সম্মত হইলে যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন; 
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মোবীন স্নমাজের জন্য আহ্বানকারী। ও 



৩২ পৃথীরাজ। 

কিন্তু মোহগর্বেব তাস্রা না শুনিলে কথা 
হ'বে যোগ্য শিক্ষা দিতে ; শিক্ষক যেমতি 
শিক্ষা দেন দণ্ড দিয়া অশিষ্ট বালকে। 

কহিল যে জাহান্দর বীর হিন্দুজাতি, 
চিন্তামাত্র নাহি তাহে। হ"ক শুর, বীর, 

চূর্ণ হ'ৰে রেণু সমণ্খ সহায় মোদের 

নিজে সর্ববশক্তিমান। কে রক্ষিল, বল, 

স্থলতান মামুদে, যবে, মরুভূমি মাঝে, 

সোমনাথ-আক্রমণে ব্যথিত হৃদয় 

প্রতিহিংসাপর হিন্দু ভূলাইয়া তাঃরে 
লইল বিপথে ? বীর, তৃষ্ণায় আকুল, 
অবসন্ন, পথশ্রোস্ত, কণ্টাগত প্রাণ, 
ডাকিলা কাতর হ'য়ে “্রক্ষ, গ্াভো চা 1% 
পদ ৮৮ ক পপাস্পীপীপীশশীপ শশী পীশপিসপিপি শশী পিশিপীগাপিক পাপী শা পপি পপ পা পা পাপী পাপ পিপগা পপ ডা রা ধার পাত এপি ও দীপা এ পাপী পিজি 
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দ্বিতীয় সর্গ। ৩৩ 

উপধর্্মসেবী হিন্দু না পারিবে কভু 
রোধিবারে সত্যধর্্মসেবী মুসল্মানে |” 
 পুসঙ্গত বটে কথা।৮ 

কহিলেন ঘোরী 3-- 

“বল এবে, হামজবী ! অভিপ্রায় তব।» 

কহিলেন হামজবী ;__ 

“রাজরাজেশ্বর ! 

ধর্ম, অর্থ ভূমগ্ডলে প্রিয় মানবের । 
প্রশংসিত সেই, এই উভয়ের মাঝে, 

একটাও আছে যা"র। মহাভাগ্যবান্ 
সেই নর, দুই যেই পারে অজ্জিবারে। 

ধর্মে, কণ্যে, জ্ঞানে, বীধ্যে জীহাপনা সম 

আছে 'কেবা ভাগ্যবান্ ? * দেখুন চিন্তিয়া, 

আক্রমিলে হিন্দুস্থান, বিধির কৃপায়, 

উভয় হইবে লাভ। অর্থে অগণিত 

পুর্ণ হ'ৰে রাজকোষ ; ততোধিক লাভ 
হ'বে হিন্দুস্থানে সত্যধর্ম্ের প্রচারে । 
কিন্তু এই ম্বহাকাধ্য না.হ'বে সাধিত 

সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিনা; লুণ্টনে, পীড়নে 
না হইবে স্থায়িফল। ন্ল্তান মামূদ, 

রাজা, প্রজা লুগ্ি সবে, আনিলা যে ধন, 

হ্ড 

সাপ 

* হিন্দুদিগের দু্টিতে দুদলমাননেতৃগণ যাহাই হউন, মুসলমানের নিকট তাহার] কিরূপ ০. 
লক্ষিত হইতেন, তাহ! স্মরণ রাখ! আবস্তক। র 
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৩৪ পৃর্থীরাজ। .. 

কোথা গেল ? স্বর্ণ, হীরা, মণি, মুক্তা রাশি 

অশ্রুবিন্দু সনে তা'র গিয়াছে মিশিয়া, 
জলে জলবিন্বপ্রায় ; চিহ্ন নাহি এবে ।% 

ভাঙ্গিল৷ যে দেবমুর্তি কি ফলেছে ফল? 
ত্যেজেছে কি দুক্তিপুজা হিন্দু নর, নারী ? 

.. বুথা সেই অভিযান; বিদ্যুতের জ্যোতি, ' 
তীব্রলোকে ক্ষণমাত্র উজলি আকাশ, 

ঝলসিয়া আখি, পান্ছে ডুবায় আধারে ; 

চন্দ্রালোক মৃদু, কিন্তু তম করে দূর। 
ধর্মে, অর্থে স্থায়ী ফল চাহি যদি মোরা, 

পুক্র-পৌন্রক্রমে যদি চাহি স্থুখভোগ, 
স্থাপিতে হইবে রাজ্য হিন্দৃস্থান মাঝে ) 
একবার বসি যদি উঠিব না আর 1” 

দনুযুক্তি, স্থপরামর্শ 1” 
কহিলেন ঘোরী ;-- 

“নাহি অভিলাষ মোর মামুদের সম, 

ঝটিকার বেগে পড়ি”, ঝটিকার প্রা, 
হ'তে পুনঃ অন্তহিত। বাণ সংস্থাপিতে 
স্থায়ী রাজ্য হিন্দুস্থানে। কুতব! তোমারে ৷ 
দিমু এ কাধ্যের ভার; কর আয়োজন; 

দেশ দেশান্তর হ'তে আনো সেনাদল। 

| শুনেছ ত জীহান্দর যা* কহিল একে ?. 
৬২ পাস ০ বিটা এ পরব রা স্বাগতা পর ও এ ৮.৭ নক বল জিত পক ০ পল পিএ চপ অপ পা সা ক পিপিপি ক পলি আচ ভা জপ পাকা ৮ রর 

গ. [6152 ৭611 5918509৩3 ৩৪ দি 0১20 (90 0895 106601৬ 1018 8581, ৮৫০ ০01" 

080080 ৪]1 006 ৪০1৫ 810. 088/৩05.0€ 1:501003 96006913015 00556595107 (0 
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আপ মিস ঘা, রঙ ৮৪ 



| তীয় সর্গ। এ দা এ তি, 

গজসৈন্যে, পদাতিকে ০ | 
কিন্তু নাহি চিন্তা তাহে। স্থবিদিত তব, 

রণক্ষেত্র মন্তগজ ঘটায় বিপদ, 
শক্রমিত্র উভয়ের ; পায় যদি ত্রাস, 
না মানে অস্কুশ, করে উত্ে বিদলিত। 

পদাতিক শ্রীস্ত হয়, রণক্ষেত্র যদ 

হয় দীর্ঘ, স্ুবিস্তৃত ; না পারে সহিতে 

দুরপর্য্যটন-ক্লেশ, লৌহব্ভার ; 
চালনায় শ্লথগতি। অশ্ব আমাদের, 

পরিশ্রমী, দৃঢ়কায়, তুষ্ট অল্লাহারে 

উল্লন্নে, সন্ভরণে, গিরি-আরোহণে 

সুদক্ষ, অভ্যাসগুণে। অশ্ববলে মোরা 

গজ, পদাতিক ছুই করিব বিজয়। 
কর আয়োজন তুমি ; বুঝিলে সময়, 
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোতমাঝারে, 

পড়িব হিন্দুর দেশে। প্রকৃতি তা"দের 

বুঝেছি উত্তম আমি। বীরত্বে, বিক্রমে 

যোগ্য প্রতিদন্ী তা'রা; ধরে বহুগুণ । 

কিন্তু জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে নিত্য জর্ঞরিত, 
ভ্রষট সত্যধর্ম্দ হ'তে ; পতন তাদের, ? 
অনিবার্ধা। শিলাখগ্, বাঁধা পরস্পর, 
রোধ করে কআ্োতবেগ, তরজ উত্তাল ; 
কিন্তু অনাবদ্ধ হলে, উল্টি” পালটি,, 
হয়, ক্রমে, রেণুশেষ। হিন্দু. বটে দৃঢ়, 
বন্ধন না আছে কিন্তু তাহাদের মাঝে। 

শত জাতি, শত ধর্ম, শত রাজ্য যথা 



৩৬. পৃথীরাজ। 

ধসে রত পরস্পর, কেমনে তথায় 

বন্ধন, মিলন হ'বে ? কিন্তু মোরা সবে 
এক জাতি, এক ধন্মী, এক ভূপতির & 
আজ্ঞাধীন ; মোরা যবে হব অগ্রসর, 

ক্রোত-মুখে বালুমুম যাবে ভাসি” তা'রা 

আর (ও) শুন গুঢ় কথ! ; মুঢ় হিন্দুজাতি 
গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশিতে না হয়*বিমুখ। 
চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি; 

যখন (ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে, 
স্বদেশ-স্বধর্মনদ্রোহী হিন্দু কোন জন 

আসি”, পক্ষ লয় তার। সিকন্দর বীর 

পশিলা পঞ্জাবে যবে, তক্ষশিলাপাতি 

অশ্ব, অর্থ, খাদ্ভ সনে শিবিরে তাহার 

পাঠাইয়। দিল দূত ।৭' সুলতান মামুদে, 
লয়ে অশসৈন্য, দুষ্ট শিবানন্দ রায় ৫ 

সপ পাশপাশি শপ সপ পাপী স্পসপক্টিসপ আপ 
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রাজা! এবং আপনাকে তাহার অধীন সেনাপতি বলিয়! প্রচার করিতেন। 

+ 6 00170 18850067৮25 01619 ৪1060009555 000) 21771 (00001)15) 
*/1১0 1150 0050 500065060 10 0105 071017৩0197119) 0105 8168 015 0:66 

20810065950 010৩ 10005, 075 176615 06068560 10106 190 17761 10176 
17520611001 1015%1005 5681 21 [10915 2100. 61006160076 50000155101) ০0 
1015 11070017008 0517057 %25 00% 121065/60 00. 06382101105 507 0% 108 
€17)08955, 800 ৮25 90100070005 ৪. 00101108611 04০০ 10758 270 1176 ৪10 
01 21025015 5001165% 50070115105 0170 ০1650187055 3০০9০ 80051), 10016 
(021) 10000 91091) 200 290 18165 01 51161. 

৬, :5001605 0205 [219015 01100129 ৮ তা 

রর : এই শিান রায়, বহুসংখ্যক অশ্বীরোহী সহ মাদুদের “সৈদ্তদলে প্রবেশ করিয়াছিল | 

এবং ভাহার সৃত্ুয় পর গনী আত্তান্তরীণ বিরোধে জিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়| 
£১ 20175190590 01 1170000 08215) 01061 56৮27007২91, 15 517060 

1017৮615106) 70970 10) 005 (1৩86169 ৪8 0009221, %1000) 050 00265 266৮ 05 

95981021515 0650) 10610 10$ 01085 38116 2105 ১0011706015 11601011265 0866.. 

2/81160 108005616 0105 56751055:0£ 01015 01855 061115 3010)৫015, 

রি 5 1119607 ০ 10088) 0০০0%511 [:016107, ঢ. 30. 



হিতীয়সর্গ। ৩৭. 

ই সাহায্য দান। প্রবেশিলে মোরা 

হিন্দুস্থানে, সাহায্যের না হবে অভাব । 

জান সবে হিন্দুস্থানে এশবর্ষ্ে, গৌরবে 
অগ্রগণ্য দিল্লী । আমি পেয়েছি সংবাদ, 

বিবাদের বিষবীজ হয়েছে রোপিত 

দিলীরাজ্যে। বুদ্ধ রাজ! গেলে তীর্থবাসে, 

_ বাধিবে বিবাদ ৫ঘার ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ; 

একে করি' হস্তগত নাশিব অপরে। 
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত, 

ইসলাম গ্রভূত্ব হবে স্থাপিত ভারতে |” 

নীরব হইলা বীর। কহিল! কুতব ;-- 

“ধন্য জীহাপনা ধন্য ! প্রভুর আদেশে 

স্থাপির বিজয়ন্তস্ত দিল্লীর মাঝারে, 
করিল প্রতিজ্ঞা এই 1৮ 

সহসা মস্জিদে 

উচ্চে মোঝীনের ডাক “আল্লা ছু আক্বর” 
পশিল সবার কর্ণে। শ্শব্যস্ত হয়ে 

উঠিলেন স্র্বজন, ভাঙ্গিল মন্ত্রণা | ণ" 

৮ 

টপস 

পপ ক্দাকপকা্র ৩ 
১ (জা ও পপ ধা আন 

* নুপ্রনিদ্ধ কুতবমিনার হিন্দু অধব| মুসলমান কাহাদিগের ছারা নিশ্মিত তৎসন্বন্ধে 
মতভেদ আছে। ধে মতই প্রকৃত হউক, কুতব ভাহার নাষে- পরিচিত স্তস্ত আমূল নির্দাথ » 
করিয়! থাকুন, বা পুর্ব নির্দিত স্তর যা [বনিক আকার প্রদান করিয়া খাকুন, হার মুখে 
আরোপিত কথাগুলি, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই | | 
. 1 এই সর্গে বক্তাদিগের মুখে যে সকল কথার আরোপ্,কর! হইয়াছে, ভারতবর্ষ স্বদ্ধে 
তীহাদিগ্রের় পক্ষে সেই সকল কথ| বল! সম্ভবপর কি না যদি কাহারও তৎবিষয়ে সন্দেহ হয়, 

তবে, তাহাকে পৃথীরাঙ্জের শতাধিক বর্ষ পূর্ববর্তী মূললমান লেখক অলবিরুণীর গ্রন্থ পাঠ করিতে 
বলি। তাহাতে মুমলমানের হিন্দুজাতি সম্বন্ধে জানের ও অনুসদ্ধিৎমার বিশ্বয়জনক প্রমাণ জাছে। 



জতীক্ষ জ্বর্গ। 

ধযুক্তা স্থন্দরী, জয়চন্দ্র-মুতা, 

বসি” উপবনে, সঘীজনযুতা, 

দেববালা, ঘেন, হু স্বর্গচ্যতা, 
মরতে আনিয়া বিহরে । 

বনলতিকায় বসন্ত যেমন 

সাজায়, পরায়ে ফুল-আভরণ, 

তেমতি বালার দেহেতে যৌবন 
সুষম] ঢেলেছে দু'কঁরে। 

সলাজ কটাক্ষ দিয়াছে নয়নে, 
ন্সিপ্ধ অরুণিমা কপোল-বরণে, 

কটিতে ক্ষীণতা, পীনতা জঘনে, 
মৃদুমন্দ গতি চরণে। 

শিরে কেশজাল চমরগঞণ্িত, | 

অঙ্গের বরণ কনক-লাঞ্কিত, 

৪. কমলকলিকা উরসে শোভিত, 

| _ মুকুতার ভাতি দশনে.। 

নহেসে তরুণী, নহে সে বালিকা, 

| অর্দস্ফুট যেন কুম্থমকলিকা, 

গুরুজনপ্রিয়া, আশ্রিতপালিকা, 

ও পরিমিত সবুভাধিণী । 

 দেবদ্বিজে বালা সঙ্গ ভক্তিমতী, 
ললিত কলায় অনুরাগবততী,. 
 জ্জঞান- গরিমাং য় যেন সরস্বতী, 

পরি, গক্যপিনী। রর 



তৃতীয় সর্গ। | ক ৩৯ ্ 

সে রূপমাধুরী করি? দরশন, চি 

না ভ্বলিত কা”র (ও) চিত্তে হুতাশন, 

দেবী-প্রতিমায় নিরখি” যেমন 

্ _ভক্তিমুগ্ধ লোক রহিত। 

“রমার জনম ভীষণ সাগরে" 

জনমিল! উম! পাঁষাণের ঘরে, 

তাই এ কুমারী”-_সবে পরম্পরে | 

কনোজনিবাপী কহিত। 

পত্রিজগতে তা"র নাহি ছিল পর, 

ন্নেহে সমবাধা পশু, পাখী, নর, 

উপবনে শিখা, কুরঙ্গ-নিকর 

| নিরখিলে তা'রে নাচিত 1 

ভূঙ্গার ভরিয়া, সবীগণ পনে, 

প্রবেশিত বালা ষবে ফুলবনে, 

পল্পব-সঙ্কষেতে তরুলতাগণে, 

তা”্র(ই) করে জল যাচিত। 

মা বাপের বাল! বড় সোহা! গিনী, 

ভাইবোনদের ক্রৌড়ার সঙ্গিনী 
ব্যথিত জনের সন্তাপহারিণী, ্ 

দেবী নিরুপমা ভূতলে। 

কিন্তু সে কোমল হৃদয়ের মাঝে 

ক্ষজ্রতেজ-গর্বব নিভৃতে বিরাঁজে, 
হ'ত নতশির, হেরি” তারে লাজে, .. 

কামুক যুবক সকলে। 



পৃ্থীরাজ। 

পিতার সহিত করী আরোহণে 

প্রবেশিত ঘবে গহন কাননে, 

স্থৃতীক্ষ শায়ক যুড়ি' শরাসনে, 
উৎসাহে ব্দন ভাতিত। 

নিরখি” আসিছে শীরদদুল ভীষণ, 

নেত্রে বহ্িকণা, বিকট দশন, 

দু় করে বাণ করিত ক্ষেপণ, 
উল্লাসে হৃদয় মাতিত। 

আবার, যখন, বসি+ দেবাঁলয়ে, 

রামায়ণ-কথা, পুতচিতা হয়ে, 
শুনিত ; না জানি, কি ভাবি হুদয়ে, 

বালার নয়ন ঝরিত। 

গভীর নিশীথে মৃতপতি সনে 

বসি” একাকিনী সাবিত্রী কেমনে 

কাটাইল! কাল, ভাবি' মনে মনে 

আঁখি ছুশ্টী জলে ভরিত। 

না ছিল ভাবনা, নাহি ছিল ভয়, 

জীবন বালার সর্দীনন্দময় 

কিন্তু অকস্মাৎ কালমেঘোদয় 
হয়েছে সুনীল, গগনে । 

_রাজপুরে সবে কছে পরস্পর, 
পরথীরাজব সুনে হইবে সমর, 

ব্যস্ত, তাই, সদ কনোজাধীশ্বর 
: বিপুল বাহিনী গঠনে. 



.. তৃতীয়সর্গ। ৪১ 
উঠে কোলাহল নগর মাঝার, | 

আসে সেনাদল কাতারে কাতার, 

ব্যথিত! কুমারী ফেলে নেত্রাসার, 

একাকিনী বসি” বিরলে । 

সখীগণ, আসি” বুঝাইয়।“কয়, 

“ক্ষক্রিয়কুমারি ! রণে কেন ভয় ? 

কনোজের সেনা সমরে হুজ্জয়, 

কে আঁটিবে, বল, ভূতলে ?” 

জয়, পরাজয় কুমারীর মন 

চিন্তি', ক্ষণতরে, নহে উচাটন, 
বত সরলা, কি হেতু এ রণ, 

এ দারুণ দ্বেষ কি রোষে? 

দাতা যদি দেন ধন আপনার, 

লইলে গ্রহীতা কিবা পাঁপ তা'র ? 
পৃ্থীরাজে পিতা সমরে সংহার 

চাহেন করিতে কি দোষে ? 

সৃধা'তে পিতারে সাহস ন! হয়, 

জিজ্ঞামিলে মাতা বিরস হৃদয়, 
সখীর! বুঝায় হবে রণজয়, 

পীড়িতা কুমারী মরমে। 

_ পিতামহী, কতু, ডাকিয়া "সাদরে, 
চিবুক ধরিয়া, ক'ন স্লেহভরে ;-* 
স্ সংযুকতে! কিহেতু আখি তোর ঝরে ?” 
০ | 

লে 



_. পৃথীরাজ। 

করিতে সুতার চিত্ত বিনোদন 

বলেছেন রাজা ;--শুন সখীগণ ! 
গীতবাদ্ে তোষ কুমারীর মন, 

কলাবিত জনে লইয়া 1, 

মিলি” ভাই যত সখীগণ আজ, 

বসেছেন, রাজ-উপবন মাঝ, 

পরায়ে বালারে কুসুমের সাজ, 
স্থসজ্জিতা সবে হইয়া! । 

চম্পক-মুকুট শোভে শির'পরে, 

মল্লিকার হার কণ্ে শোভা ধরে, « 
কেহ বা বকুল লয়ে থরে থরে 

রচেছে বলয়, কঙ্কণে। 

কেহ নাচে, কেহ স্থখে করে গান, 

পিক সনে কেহ তুলে কুুতান, 
নবীন যৌবনে উল্লসিত প্রাণ, 

রত সখী-চিত-তোষণে | 

কোন সথী কহে ১.*“করিনু শ্রবণ 

রি এসেছে নগরে ভাট একজন, 

গীত, বাস্তে তা" জ্ঞান অতুলন, 

অনুপম মনর্ত্য-ভুবনে 

অনুমতি হ'লে, রাজার কুমারি! 
উপবনে তাঃরে আনিবারে পারি, 
খঘুচিবে তোমার নয়নের বারি 

নি গীত ্রবণে। 



| তৃতীয় বর্গ । 008৩ 

জানে ইতিহাস, জানে সে পুরাণ, | 

রূপে, বেশে যেন রাগ-মুত্তিমানূ, 
ত্রিতন্ত্রী বীণায় তোলে ঘবে তান 

পাষাণের তনু শিহরে। 

উঠায় মল্লারে জলদ-গঞ্জন, 

দীপকে কখন(ও) জ্বালে হুতাশন, 

তোলে গুন্ শুন্ ভ্রমর গুপ্তন, 
পিক সম কভু কুহরে ।* 

আদেশিলা বালা আনিতে তাহায়, 

শুনিয়া! উল্লাসে সখীগণ ধায়, 

আবি ভাট, আসিয়! তথায়, 

সসম্রমে নমি' কহিল ;-" 

“কি গান গাইব, ভূপাল-নন্দিনি ! 
গুনা'ৰ কি কিছু পুরাণ-কাহিনী, 
অথবা নূতন ? কহ, স্থৃহাসিনি !” 

বলি নতশিরে রহিল । 

সবে বলে ;-- গাও, গান পুরাতন, 

পাগুবের কথা, কিন্ব! রামায়ণ, 

কা”র কথা! বল শুনা'বে নৃতন, 

| ভারতে পুরুষ কে আছে? 

যবনের পদে নত হয়ে ধা'রা 

বিকায়েছে দেশ, পুরুষ কি তারা,? 

দুর্দশ! তা'দের ভেবে হুই সারা, 

_ আর্য্ের গৌরব গিয়াছে 



৪৪ পৃরথুরাজ। 

কাসিম, মামুদ আদিল যখন, 

পুণ্য আধ্্যভূমি করিতে লুণ্ঠন, 
পুরুষ এদেশে থাকিলে তখন 

শিখাতেন তী”রা যবনে। 

বালাদিত্য আর যশোধন্ম রায় * 

শক হুণগণে একদিন, হায়! 
দিয়াছিলা শিক্ষা ; লুটি তারা পায়, 

পলাইয়াছিল গহনে। 

চাহিনা নুতন, কর তুমি গান, 

ঘ্াপরে কেমনে পাথ ধলুক্মান, 

যছুবীরগণে করি” শাস্তিদান, 

লভিলা সুভদ্রারতনে |” 

কহে রাজস্ত্রতা ;-- 

“কি বলিলে আজ, 

পুরুষ নাহি এ ভারতের মাঝ ? 

হয় হেঁটমাথা, শুনে পাই লাজ, 
আধ্যের এ ঘোঁর পতনে । 

আপি সপ ি্রউসপসউপ ্ ওস + সী শপ পি আপি পাপা পশলা পা শা পপ ১ পপ পাপী পরান ্ 
ঈ. 0116 00061 21900565005 10117115012 060212)6 50 01068151016 0096 006 

02055 01010065১ 80061 05 15505151010 01391501059) 11176 01 10585800)9 (006 
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07007555100 05100160708 2 05515155. 06680 00. 11110116012 চ1)0 ৮25 (2560 
1081501067, 2120 %/0010 10256 101161650 1015 116 06581৮6015, 006 001 006 17088102- 
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118 1175 00311) 910 21) 0000001, লও 

05 9109 12190019 0110015 00 ৬ 50102) 55318, 
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তৃতীয় সগৃ। 8৫ 

গাঁও ভাট ! তুমি করিয়া স্মরণ 
তা”র কথা, এই ভারতে যে জন 

পুরুষকেশরী ; করিলে শ্রাবণ 
মাতিবে পরাণ হরষে। 

কেমন তাহার সমরের রীতি, 

সাহস, ওদাধ্য কিবা রাজনীতি, 

বিপদে অটল, কিন্বা পান ভীতি 

সম্মিলিত আর দরশে ।” 

অমনি উঠিল বীণার নিংম্বন, 

দ্রিম্, দ্রিম্, দ্রিম, ঝিম, ঝন্ ঝন্, 

ক্রমে উঠে গুরু গভীর গর্জন, 

| শবদের প্রতি গমকে। 

ন৷ ফুটিতে বাণী, না উঠিতে গান, 
উল্লাসে পুরিল কুমারীর প্রাণ, 
কিবা স্থুসঙ্গতি ! কিবা লয়, তান ! 

সঘীগণ সব চমকে । 

ভুলিল বিহগ গীত আপনার, 
মধুলোভে অলি ন৷ করে বস্কার, 

কলাপীর নাহি কলাপ-প্রসার, 
স্তবধ, মুগধ শ্রাবণে। 

কি যেন মর্দিরা বীণাঁরবে'ঝরে, 

পরশে পরাণ মাতোয়ার। করৈ, , 
কত সুখ-স্মৃতি জাগায় অন্তরে, 

প্রিয়জনে আনি স্মরণে । 



৬ পৃ্থীরাজ। 

“শুন, রাজনুতে” ! 

গাইল ভাট, 

“ধু ধু ধু ধু করে আখোরি মাঠ, 
নাহি তৃণ, তরু, নাহিক বাট, 

চন্দেলেরা সেথা সেজেছে । 

অযুত তূরগ, শতেক হাতী, 
আহির,রাঠোর বিবিধ জাতি, 

রণরঙ্গে সবে এসেছে মাতি, 

রাজাদেশে ভেরী বেজেছে। 

ভে ভে! ভৌ ভৌ৷ ভে! ভে শিডার রবে 

চলে গম্ গম্ পদাতি সবে, 

কহিছে নায়ক, “বিজয় হবে 

চৌহান-ভূপালে ধরিলে। 
লহ অসি, শুল, ধরহ বাগ, 

রাজাদেশে কর জীবন দান, 

চন্দেলের সবে রাখহ মান, 

' কি ভয় সমরে মরিলে £ 

বাজে তুরী, ভেরী, বাধিল রণ, 

যুঝিছে চন্দেল চৌহানগণ, 
তীর শন্ শন্, অসি ঝন্ঝন্ 

আকাশ ভেদিয়৷ উঠিছে। 

ধরি” সাপটিয়া ভীম মুদগর 
চলে মদভরে বাঁরণবর, 
কাপে ধরা সহি' পদের ভর ; ূ 

অশ্বারোহী আগে ছুটিছে। 



তৃতীয় সূর্গ। 

অসিঘাতে কার (ও) কাটিল শির, 
কাহার €ও) ব! বুকে বাজিল তীর, 

ছিন্ন করপদ, কতই বীর 
লুটিছে পড়িয়া ভূতলে। 

“মার্ মার্ মার সেনানী হাকে, 

“র্ ধর্ ধর্ নায়ক ডাকে, 

নাহি দয়ালেশ যে পায় যাকে 
শুলাঘাত করে সবলে । 

আলহা, উদাল দেৌঁহার নাম 

চন্দেলরাজের বীর প্রধান, 

আকারে, প্রকারে দেত্য প্রমাণ, 
ৃ . আদিল দুজনে ছুটিয়া । 

পৃথথীরাজ একা৷ করেন রণ, 
অন্য দিকে যত সেনানীগণ, 

কহিল হেরিয়া “শুন, রাজন্ ! 
গর্বৰ তব দিব টুটিয়া।” 

যশোরাজ-স্থত তা”রা ছু” ভাই, 

মল্লযুদ্ধে সম তা'দের নাই, 

ললাটে লেপিত শাশানছাই, 
দ্বীপিচন্্মবা পরিত। 

ধৃত করে শূল অতি বিশাল, 

রূদ্ররূপী যেন তাল, বেতাল, 

ভূমে ফেলি” অসি, ছুড়িয়। ঢাল, 
_. প্রমত্ত মহিষে ধরিত। 

৪৭ 



লস বচন 

৪৮ | পৃথথীরাজ। 

নারী এক পটু তন্্র-সাধনে 

পিয়াইল! স্তন বাঁল্যে ছুঃ'জনে, 
রক্ষাকবচ বাঁধিয়া, গোপনে, 

বীজমন্ত্র দিল! শ্রুবণে । 

. আকৃতি, প্রকৃতি হেরিয়া তা"র 

লোকমুখে কথা হ'ল প্রচার, 

অবধ্য নরের দু'টি কুমার 
হইয়াছে শবসাধনে । 

অভিমানে দৌঁহে রাজার'পর % 

অস্ত্র ত্যজি ছিল আপন ঘর, 

জননী কহিল, “ত্যজি সমর 

রয়েছিম বল্ কেমনে ? 

ছি ছি ধিক্ ধিক! বৃথা জনম, 

হয়ে রাজপুত এ কি করম! 

ভূলিলি কি দৌহে বীর-ধরম ? 

কি কাজ এ হেন জীবনে ? 
পা কউ জি 

*. 196 (৬০ 13512101701 58111015০01 106 07006] [39185 201709818708 0481 
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তৃতীয় সর্গ। ৪৯ 

মাতার আদেশে আসি সমরে, 

পৃথীরাজে দৌহে আঘাত করে ; 
ব্যাকুল হইয়া ভূপের তরে 

কত জন ছুটি আসিল। 

ইঙ্গিতে নিষেধ করি” সবায়, 

দাড়াইল। বীর অচল প্রায়, 

নিবারেন অসি অঁসির ঘায়; 

রক্তলোতে তন্ন ভাসিল। 

একা দোহা! সহ অসম রণ, 

তবু নহে ক্ষণ ব্যাকুল মন, 

ঢালে বাজে অসি ঠ-ঠ-ঠ-ঠন, 

| কঠোর নিনাদ উঠিছে। 

নিকটে কখন, কখন (ও) দূরে, 

দেখি দেখি, ফেন, না দেখি শুরে, 

কভু পড়ে অসি, কখন ঘুরে, 

অরাতির বল টুটিছে। 

চিত্তি” ক্ষণ বীর সিংহসমান, 
করিলেন বেগে লক্ষ প্রদান, 

পুনঃ লম্ফে করি দূরে প্রয়াণ, 

ধনুক লইল৷ স্বকরে। 

গজ্ভিল উদাল, “ধিক্ রাঁজন্! 

পলায়ে ৰাচিবে করেছ মন ?” 

বুকে বাজে তীর শ-শ-শ-শন, 
| _ লুটে তনু ধরা উপরে । 



পুর্থীরাজ। 

লক্ষ দিয়া পড়ি” আলা যথায় 

মুহর্তেকে আসি দাড়া'ল রায়, 

পলেকে দারুণ অসির ঘাঁয় 

লুটাইল! শির ভূতলে। 
মরিল সেনানী, চন্দেলগণ | 

মেষসম ধায় ত্যজিয়া রণ ; 

রাজ! পরিমলে €্ করি? বর্ধন 

আনিল সৈনিক সকলে । 

হেরি” পৃর্থীরাজ ধরিয়া করে 
বসাইল। তায় আসনপরে, 

ভিয়মান হেরি সান্ত্বনা তরে 

বুঝাইল! প্রিয় বচনে। 

“জয় জয় জয়” গভীর রবে 

পৃর্থীরাজ-জয় ঘোষিল সবে, 
তুলনা ভূপের নাহি এ ভবে, 

পুরুষকেশরী ভুবনে । 

এ হেন বীরেরে করে বরণ, 

নারীমাৰে সেই নারীরতন, 

বিন ত্রিপুরারি উমার মন ূ 
চাহে কি কখন অপরে ? 

হরের ধনুক ভাঙ্গিলা যিনি, 
জানকীর মন মোহিলা৷ তিনি; 

খুঁজি দেশ দেশ্খ ধায় তটিনী 
মিলিবারে মহাসাগরে (১ 

মাছোধাপতি রানা পরমর্দিদেবের অপর নাম। 



তৃতীয় সুর্গ। €5 

'নীরবিল! ভাট । খুলি কহার, 
আদরে কুমারী দিল। পুরস্কীর। 
কহে সঘীগণ ;--“ভারত মাঝার 

পৃথথীরাজ (ই) পুরুষ বটে ।” * 

প্রিয়সখী আসি” কাণে কাণে কয় ;- | 
"যদি, রাজন্থতে ! স্বয়ংবর হয়, 

পৃ্থীরাজে তুমি বরিও নিশ্চয়, | 
ৰ ঘটুক কপালে যা” ঘটে ।৮ণ' 

সপ ০1 
হস 
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বোধহয়। আলহা ও উদালের বীরত্বের আখ্যান হিন্দস্থানে কাব্যে ও সঙ্গীতে বনু প্রলিত। 



চতুর্থ নর্গ। 

প্রক্ষালি, কনোজপুরী, & মন্থরগমনে, 

চলেছেন ভাগীরথী সিন্ধু-দরশনে । 

চারু হম্ম্য, উপবন, প্রাসাদ, মন্দির 

শোভিত করিয়া আছে তটিনীর তীর। 

দিবাশেষ ; অন্তাচলগামী দিনকর ; 

সুপদে আসে সন্ধ্যা মূরতি ধূসর । 

ধাতুময় গৃহচূড়া সান্ধ্য রবি-করে 
অনলের ছটা যেন বিকীরণ করে। 

সন্ধ্যা হেরি বক, হংস, জলচরগণ, 

পুলিনে উঠিয়া, করে পক্ষ বিধুনন। 
সারস, সদলে ফিরি” নীড়মুখে ধায় ; 

আর্তস্বরে চক্রবাক সঙ্গিনীরে চায় । 

গ্গ কনোজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফরকাবাদ জিলায় গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। পূর্বব- 
কালে ইহ! উত্তর ভারতের একটা পরাত্রান্ত ও বহুবিস্তুত রাজ্য ছিল । ইহার রাজধানী শোভা- 
সমৃদ্ধিতে ও শর্বধ্যে অতুলনীয় ছিল বলিয়! মুসলমান এঁতিহাসিকগ্ণণ উল্লেখ করিয়াছেন। 

[76 (1151)7)৩099) 10)616 50৮৮ 2 0105 51010) 51560 115 10620 10 016 5165, 

8170 71010) 10 51161507 7100 96200 1010 0০850 0 10811)8 01701591190. 

13118555 1611568, ৬০1, 1, 157. 

কনোজ সন্বদ্ধে এইঞ্এতিহাসিক বিবরণ ম্মরণ রাখ! আবশ্যক | 7116 2১1016260৮৮) 21 
1087901 (1299৮0818 ) 00075. 020865) ৮100 ৪5561650650 9১ [2528 23 

2015 0901091, 925 000%61060 1000 2, 00817190500 ৮1621009700 61171010960 

0105? 06215 00 10115510708 9500 2 00115101050) 10110715260 101) 000162005 

1010 701101785) 800 2001060৮101 10805 (21985 200. £210605, % কক 0006 
17109101181215 5616. 00016 0£ 1655 60911901106. 10 (0617 21165891205 10 
17119001501 210. 73000101570, 006 01) 267 60011106 00909 10155110065 

তাঠে5 505115 09500580৮০৬ 91081 50215 1005 51316980050), 1615 00৬ 
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1655 17000005 1910) 55155 25 5009 টি: 121]-9৮ 2511955 

[06 0১019 17150079901 17015 09 ৬, 4৯ 50010) 0, 167, 
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একে একে দীপাৰলী ফুটে গৃহমাকে ; 

প্রসারিত ধূপগন্ধ ; শঙ্খ, ঘণ্টা বাজে। 
উঠে তারা ; শশিকরে তটিনীর জল, 

গলিত স্থবর্ণ সম, করে ঝলমল। 

কুস্থম-স্থৃবাঁস ধীরে করিয়া বহন 

পুলকিত করে চিত সান্ধ্যসমীরণ। 

গঙ্গাতীরে আমে লোক পুজা, পাঠ তরে, 
হৃষ্টচিত্তে নানা কথা আলাপন করে। 

কৌতুকে নগরবাসী কহে পরস্পর $-- 
“রাজস্ুতা সংযুক্তার হ'বে স্বয়ংবর। 

দেশে দেশে গেছে ভাট লয়ে নিমন্ত্রণ 

আসিবেন ভারতের শ্রেষ্ট রাজগণ।” 

কেহ বলে; 
“রাজস্থতা রূপে নিরুূপমা, 

বৈকুণ ত্যজিয়া যেন অবতীর্ণ রমা । 
ধরাতলে নাহি নাঁরী তাহার সমান, 

না জানি লভিবে তারে কোন্ ভাগ্যবান্।৮. 

কেহ বল ,₹_ 
হি'বে এক বিশাল ব্যাপার, 

হয় নাই কলিষুগে তুল্য কিছু তা”র।, 
স্থান নাহি হ'বে এই কনোজনগরে, 

বন্ত্রাবাসে রবে কেহ, কেহ নৌকা*পরে । 
পর্ববতপ্রমাণ দ্রব্য রাজভৃত্যগণ 

রাখিতেছে, দেখিলাম, করি আয়োজন । 

ভোজ্য, বন্ত্রে পরিপূর্ণ করেছে ভাগার, 
করিয়াছে অস্ত্রে, শস্ত্ে পৃর্ণ অস্ত্রাগার ৮ 



৫৪  পৃর্থীরাজ। 

কেহ কহে ;-- 

“শুধু যদি হ'ত স্বয়ংবর, 

নির্বিিপ্রে হইত কার্ধ্য, না থাকিত ডর । 
কিন্তু রাজসুয় হ'বে শ্বয়ংবর সনে, 

কি জানি কি ঘটে, ভাবি, চিন্তা হয় মনে ।” 
আর জন কহে ;-- 

“টিস্তা কেন অকারণ ? 
বাধ! দিবে রাজকাধ্যে কে আছে এমন ? 

সেনা, অর্থ নৃপতির গণনা ন! হয় ; 
স্মসিদ্ধ হইবে কাধ্য, জেনো সুুনিশ্চয়। ।” 

অন্য বলে; 

“ভবিষ্যৎ অবিজ্ঞাত ভাই ! 
শুনেছি সংবাদ গুঢ, চিন্তা আছে তাই । 
আছেন ভূপতি যত ভারত ভিতর, 
আসিবেন, শুনিয়াছি, বিনা দিলীশ্বর | 

রাজসুয়ে নিমন্ত্রণ করিলে স্বীকার 

দিলীর প্রাধান্য, তবে, না রহিবে আর । 

কহিতেছে নগরের, তাই, বিজ্ঞজনে, 

স্থস্দ্ধ এ যঙ্ তবে হইবে কেমনে | _ 

যাজ্জিকের প্রতিদ্বদ্ী রাজ।.যদি রয়, 

“সিদ্ধ রাজসূয়, ইহা শাস্ত্রে নাহি কয়।” 
কেহ বলে ১--- 

“এ সংবাদ জানেন কপি, 
করেছেন প্রতীকাঁরে উচিত যুকতি। 
প্রতিমুত্তি গড়াইয়৷ দিলীর রাজার 

_রাখিবেন, নগরের যথা সিংহদ্বার ; 
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দিবেন প্রহরিবেশ ; বেত্র রবে করে; 

নিরখিবে সর্বজন পশিতে নগরে । 

না আসেন দিল্লীশ্বর পেয়ে নিমন্ত্রণ, 

যেমন গরব, শাস্তি হইবে তেমন ।” 

শুনিয়। অপর কহে ;₹- 

“সম্ম।নিত জনে 

অপমান হেন, ভাল নাহি লাগে মনে। 

হয়ত হইবে, ইথে, যুদ্ধ সংঘটন ; 

বহু প্রাণী ধ্বংস হ'বে, ক্ষয় বহু ধন। 

সাধারণ রাজ! ন'ন দিল্লী-অধিপতি, 

তার সনে যুদ্ধে নাহি অল্লে অব্যাহতি । 
আজ্ঞাবর্তী আছে তা”র অসংখ্য চৌহান, 
বীর তা”রা, মহাযুদ্ধে দিবে সবে প্রাণ। 
লুণ্টনে, পীড়নে দেশ হ'বে ছারখার, 
দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ হ'বে পরিণাম তার । 

হিংসা, দ্বেষ, রক্তপাত অনুচিত কাজ, 

বলেছেন আমাদের বুদ্ধ ধর্দরাজ |” *% 

গুনি, নাগরিক এক মহাক্রোধে কয় 7" 

“বৌদ্ধ তুমি, যুদ্ধে তাই পাইতেছ ভয়। » 
তোমাদের উপদেশে গেল যশ, মান ; 

| কাপুরুষ হ'ল যত ভারত-সম্ভান। 

“অহিংস! অহিংসা” এই প্রচারি' ধরম 

পুরুষেরে করিয়াছ নারীর অধম। 

. * কনোজ এক সময় বৌদ্ধধর্শের একটা প্রধান কেন্রুটিল। চীন পরিব্রাজক ইমান 
চোয়াঙ, খুষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন ; “নগরের দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে তিনটা 
সঙবারাম, তন্মধ্যে মশিমাণিক্য-বিভুষিত বু্ধমূর্তি আছে। বহুদূর হইতে ঘাত্রিগ্রণ এখানে পুজা! 
কগ্িতে আসেন।* বিশ্বকোষ, ওয় ভাগ, ৭৯ পৃষ্ঠা । 



৫৬ পৃথুরাজ । 

ত৷' না হলে তোমাদের সহধশ্মিগণ 

কাশিমের পদ কেন করিবে লেহন ? 

রক্ষিবারে আধ্যধম্ম, দেশের সম্মান, 

দাহির ব্রাহ্মণ, তবু, যুদ্ধে দিলা প্রাণ। 

তোমরা অধম বৌদ্ধ, আত্মরক্ষা তরে, 

পতীরে স'পিলে তী”র বিধন্মীর করে। *% 
ভাবিলে সে কথা, হায় ! বুধ ফেটে যায়, 

ধিক্ বুদ্ধে ! ধিক্ বৌদ্ধে ! ধিক্কার তোমায় ! 
অসিঘাতে, রক্তপাতে এত যদি ডর, 
মাথায় সিন্দ.র পর, নাঁসায় বেশর।৭' 

রাজপুত হ'তে যদি বুঝিতে অন্তরে, 

কি আনন্দ দাড়াইলে অসি, চন্দন করে! 
“অহিংস! অহিংসা? বলি? কর যে চীৎকার, 

কোথায় অহিংসা, খু'জে বল ত্রিসংসার। 
টিসি প্পপীপীাশিশীিত পিসি পপ - ০ 

* দাহিরের মৃত্যুর গর মুগ্ডিতশীর্ষ, পীতবদনধারী কতকগুলি ব্যক্তি আদিয়। কাশিমের 
নিকট বলিয়াছিল ;--0 91007601 016, ০01 10708 585 21181000807 300. 1728 

10115010170) 2100. 18056 (21561) 1015 00018115, জ ক ৯500৬ 00৪ 91100180000 
1055 81550 0515 0001969 10010 5০0) 00556551015 ৮6 12৮6. 0092)6 501077)1951%619 

10 508১ 1050 1,010. ! (0 1007 ৮1118. 158 0৩ 5001 010615 101 115. 81010910109 

[95512] 96820 00 00001 204 510) ঠ5 10 5001 270 1620 (15 216 £00৫ 

2170 09100001 060015. 116 01600 00060610000 010 01515 00200100012 
1065 00176 001006 006 61961506005 ০01 [02101 %00615531 006৮ 10095 106, 

10061500900 0565 000৮6 086 1801 (006 সি 01102102) 0, 181, 

0020) 5009 101110955 5150015 0110015, ৯০], 1, 0,185, 
এই মুগ্ডিতশীর্য, পীতবসনধারী ব্যক্তিদিগকে মুসলমান এতিহাসিক, ভ্রমবশতঃ, ত্রাহ্মণ. বলিয় 

নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত ইহার! যে বৌদ্ধ সন্গাসী ছিল তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ তাহার 
রস্থেই পাওয়া যায় সিদুদেশস্থ বৌদ্ধ সঙ্যাসীদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে বহপূর্্ব হইতে 
যেরূপ কুখ্যাতি আছে, তাহাতে তাহাদিগের দ্বার! দাছিরের পত্বীকে কাশিমের হস্তে সম 
অসম্ভব মনে হয় ন। চীনগীক্িররীজক ইয়ুয়ীন চৌয়াঙ, এই সকল সন্যাসীদিগের সে 
জিথিয়াছিলেন;-- 1016 £611059, 2162) 06110 $616417)00186205 900. ৫6/9.901751%, 

৬, 500100510252115 17150019501 1159195 0 3545 
1 বেশর, হিন্স্থানে নুপ্রচলিত। নৌলকৃস্থানীয় আত্বরণ। 
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পতঙ্গেরে মারে পক্ষী, পক্ষী মারে ব্যাধ ; 
প্রাণীতে প্রাণীতে, দেখ, নিত্য বিসংবাদ। 

মারি কিম্বা মরি এই ক্ষত্রিয়ের রীতি, 

তোমরা শিখাও কিনা কাপুরুষ-নীতি ! 
পাঁপ বৌদ্ধধর্ম যদি না হ'ত প্রচার, 

ভারতে প্রবেশে হেন শক্তি হ'ত কা'র ? 
লোলিত দেহের মীংস, দস্ত বিগলিত, 

শ্লেক্া, কফ. নাসা, নেত্রে সদা প্রবাহিত। 

চলিতে শকতি নাই, দেহ কম্পমান, 

মল, মুত্রে লিপ্ত হয়ে শয্যায় শয়ান; 

এইরূপে মৃত্যু হ'লে বুঝি বড় স্তবখ ? 

মুক্তকচ্ছ ! * তুমি আর দেখায়োন মুখ ।” 

বৌদ্ধ নাগরিক কহে ;-- 
পল্ান্ত হও, ভাই ! 

রাঠোরের বীধ্য মোর অবিদিত নাই। 
মামুদ কনোজপুরী আক্রমিল যবে, 

ক্ষজ্রবীর হয়ে কেন নত হ'লে সবে ? ণ' 

পার নাই অঙ্গি, শূল দেখাইতে তারে, 
পত্ী, পুক্র লয়ে যবে লুটাইলে দ্বারে? * 

পপ পন পা ৯ ০৯ পট লন পদ পপ পপ কা ১৮ ৮ শপ পরও ছি ডি দু পুন পট 

* বৌদ্ধদিগের স্পরদায়বিশেষ ; বন বত পরিধানের রীতি হইতে, সম্ভবতঃ, তাহার! এই বাঙ্গা 
ক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
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৫৮ পৃথীরাজ। 

বৃথা বীর্ধ্য তোমাদের, বৃথা অহঙ্কার ! 

শোভ! হেতু মাত্র করে ধর তরবার। 
নিন্দা ত করিলে তুমি বৌদ্ধধর্মিগণে, 
কিন্তু এই কথা স্থির রাখিও স্মরণে । 

বৌদ্ধ শিক্ষা, দীক্ষা যদি না হ'ত প্রচার, 

রাজপুত নর-মাংস করিত আহার । 

তোমাদের জাতিবৈর, রণ+কগুয়ন 
বৌদ্ধ শিক্ষা কথঞ্চিও করেছে দমন। 
অপবাদে, নির্য্যাতনে রহিয়া অটল 

কত তত্ব প্রচারিছে বৌদ্ধতিক্ষুদল। 

দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, শাস্ত্রে, সদাচারে 

বৌদ্ধের অঙ্গুলি-চিহ্ধ পাবে দেখিবারে। 

পশু, পাখী, কীট, নর সুখে থা'ক সবে, 

বৌদ্ধ বিনা হেন শিক্ষা কে দিয়াছে কৰে ?% 
সে কথ! বারেক কভু নাহি ভাবো মনে, 

অকারণ নিন্দ। কর বন্দনীয় জনে। 

আছি মোরা অহিংসক বৌদ্ধ জন কত, 

আমাদের 'পরে দর্প তোমাদের যত। 

পুর্বীরাজ বৌদ্ধ ন'ন ; বাধে যদি-রণ; 
চৌহান কেমন বীর বুঝিবে তখন ।৮ 

উত্তেজিত রাজপুত, খুলি” তরবার, 

কহে ১ এ 

“এই বলিতেছি সম্মুখে সবার ; 
ক01)5130001151 বি 25 50096710160 11190 01 (6 11521 161181005 :। 
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রণক্ষেত্রে চৌহানের সঙ্গে দেখা হ'লে 

তর্পণ করিব তা”র রক্ত-গঙ্গা-জলে। 

বলিলে যে বড় বীর দিলীর ঈশ্বর, 

পরীক্ষা হইবে তা”র বাধিলে সমর । 

মহারাজ জয়চন্দ্র নন পরিমল,*% 

চূর্ণ করিবেন দুষ্ট চৌহানের বল। 
রাঠোরের যুষি ধরে কেমন কৃপাণ 
নিরখিবে রণক্ষেত্রে গর্বিবিত চৌহান ।” 
এইরূপ মহাতর্ক হয় পরস্পর, 

রাজদ্বারে ঘণ্টা পড়ে দ্বিতীয় প্রহর । 

ক্রমে স্তব্ধ, জনহীন জাহৃবীর তীর ; 
শৃন্য ঘাট, শূন্য বাট, নিঃশব্দ মন্দির । 
নদীগর্ভ.হতে এক মহাকায় বট 
উঠিয়াছে এক দিকে, শিরে দীর্ঘ জট। 
পর্ণশালা কতগুলি শোভে তার তলে; 

চারিদিকে তরুরাজী পুর্ণ ফুলে, ফলে। 
তথা হ'তে শ্রুত হয় নর-কণ্টম্বর, 

দীপ এক জ্বলে সেই আশ্রম ভিতর । 

রাজগুরু তু্গাচাধ্য, ইফটদেবী লয়ে, 
করেন তথায় বাস, সর্বত্যাগী হয়ে। « 
নাহি তা"র পত্রী, পুক্র, নাহি ধন, জন; 

কাধ্য তা'র জনসেবা, তীর্থ-পর্য্যটন। 

শান্্রবিৎ, ভাষাবিত, অদ্বিতীয় জ্ঞানে, . 

ত্রিকালঙ্ঞ বলি” তা?রে সর্ববলো ত্রেপজানে । 

' বিরাগ, বিদ্বেষ তা+র চিত্তে অগোচর, 
৯ ত পৃষ্ঠার গাটাকা দেখুন। 



"পুরা | 

সর্ববজীবে সম দৃষ্টি নাহি আত্ম, পর। 
অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ যা'রে সবে ঘ্বণা করে, 

হেন জনে বক্ষে গুরু ধরেন আদরে । 

করুণায় নেত্র ছুটী করে ছল ছল, 
প্রসন্ন বদন সদা শ্মিত-সমুজ্ভ্বল। 

বয়োগুণে শুরুকেশ শোভে শিরপরে, 

কিন্তু যৌবনের ্কুত্তি বিরা'জে, অন্তরে । 
গভীর চিন্তার রেখা ললাটে অঙ্কিত, 

ক্দীণ গৌর তনু, যেন কাঁঞ্চনে রচিত। 

কনোজ, আজ্মীর, দিল্লী গুরু সবাকার, 
তথাপি সম্বলমান্র কৌপীন তাহার । 

দেবী শুতস্করী তী”র আশ্রমে স্থাপিত ; 

শ্যামা, স্থব্দনা, কৃষ্ণমন্ধ্ররে গঠিত । 

তারতভূমির মুক্তি নিরখিয়া ধ্যানে 
স্থাপন করিলা গুরু ক্ষোদিয়া পাষধাণে। 

_ নিজ করে অঙ্গরাগে করি স্বুশোভন 
পরাইল। য্থাযোগ্য বসন, ভূষণ।, 

হিমাত্রি মুকুট তার শিরে শোতা ধরে... 
ভাগ্ট্বরথা-হার বক্ষে ঝলমল করে 1 .. 

 বিন্ধ্যাটবী, কটিদেশে, কাঞ্দী শোভা পায়, 
সোণার'কমল লঙ্কা শ্রীপদে লুটায়। 
এক হস্তে প্রাণরূপা শ্যগুচ্ছধরা।. 

অন্য হস্তে ঘট, ক্ষীরসম নীরে. ভরা । 

মলয়জে ডগি ভাগ, নীলান্জ নয়ন, 

সাৃভাব প্রকাশক প্র বন 

রি দে পবিত্র মুক্তি প্রশান্ত, গ্তীর 
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রাজা, প্রজা, হিন্দু, বৌদ্ধ হ'ন নতশির। 
নানাদেশ হ'তে লোক পৃজে আসি তীয়, 

যার যে কামনা! লি” গুহে ফিরি, যায়। 

ফিরেছেন গুরু, করি” তীর্ঘপধ্যটন, 

এসেছেন জয়চন্দ্র বন্দিতে চরণ ; 

মহিধী আছেন সাথে । স্বতন্ত্র আসনে 

কুটারের দ্বারদেশে আসীন দু'জনে । 

রক্ষক, প্রহরী দূরে দাড়াইয়া সবে, 
পরস্পর কহে কথ! অতি মৃদু রবে। 

আচাধ্য, আরতি-পুজ! করি” সমাপন, 

হয়েছেন ধ্যানমগ্র, হ'ল বুক্ষণ। 

দীপালোক পড়ি” তা'র মুখের উপরে 
প্রশাস্ত) পবিত্র কাস্তি প্রকাশিত করে । 

স্থির, অবিচল দেহ ; নাহি মুখে ভাষ ; : 
নয়নে নিমেষ নাই ; নাসায় নিশ্বাস । 

কিন্তু তা”র নেত্র হ'তে ধারা অবিরল, 

প্রবাহিত হয়ে, করে সিক্ত গগুতল। 

বিশ্মিত নৃপতি হেরি' ; নেত্রে মহিষীর, 

নিরখিয়া, ঝরিতেছে বিন্দু বিন্দু নীর 

কতক্ষণ পরে গুরু, উন্মীলি' নয়ন, » 

কহিলেন ;-- ট 

“জয়চন্দ্র ! করিনু শ্রবণ 

সেনাগণ ব্যস্ত তব যুদ্ধ-আয়োজনে ; 

ছিলাম প্রবাসে ; বস] যুদ্ধ কার্দসনে ? 
আবার কনোজপুরী করিতে লুষ্টন 
আসিছে কি অর্থলোভী, দুরস্ত যবন ? 



৬২ পৃথীরাজ । 

কিম্বা কোন প্রতিবাসী দ্ন্ধী নৃপবর 

আসিতেছে তৰ সনে করিতে সমর ? 

বল, বস ! দেশব্যাপী এই আয়োজন 

করিছ কি হেতু ? কা'র সনে হবে রণ?” 

“কি মার কহিব দেব !” 

কহিল নৃমণি ; 
“আছি মন্মাহত হয়ে, শুনুন আপনি । 

নহে এই আয়োজন রোধিতে যবনে, 

না আছে-বিরোধ অন্য প্রতিবাসী সনে । 

দেবের প্রসাদে মোর সর্বত্র বিজয়; 

রাঠোরের তরবারী সবে করে ভয়। 

সবে বলে, “মাধ্যাবর্তে রাঠোর প্রধান, 

প্রতিঘন্দরী মাত্র তা”র গর্বিবত চৌহান । 
যুদ্ধ হ'ৰে দিল্লীশ্বর পৃর্থীরাজ সনে, 
তাই, সেনাগণ মম রত আয়োজনে 1৮ 

কহিলেন গুরু ;-- 

“কিব। অপরাধ তাঁর ? 

করেছে সে কোনরূপ ক্ষতি কি তোমার ? 

প্রজার অনিষ্ট কিছু ? তব শত্রু সনে 

দিয়াছে কি যোগ ? বল, তব মিত্রগণে 

করেছে কি অপমান ? কিবা তা*র দোষ? 
কি হেতু বিবাদ ? এত মম্মান্তিক: রোষ ?” 

উত্তরিল! রুক্ষস্বরে কনোজ-ভূপতি ;--. 

“কি শক্তি তাহার, দেব! করে মোর ক্ষতি ? 

প্রজার অনিষ্টে যদি হ'ত অগ্রসর 
উপযুক্ত শাস্তি তা'র পাইত পামর। 
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করে নাই ক্ষতি, কিন্তু তাহার(ই) কারণে 
রাঠোরসন্্রম লুপ্ত ভারতভুবনে। 
উপযুক্ত শিক্ষা ভারে না করিলে দান 

না রবে গৌরব মোর, না থাকিবে মান 
কহিলেন গুরু ;-- 

“বস ! বল বিবরিয়া, 

লুপ্ত যশ, মান তব কিসের লাগিয়া । 
করে নাই ক্ষতি যদি কোন(ও) পৃ্থীরাজ 
এত ক্রোধ তা”র প্রতি কেন তব আজ ? 

উত্তুরিল। জয়চন্দ্র ;-- 

“ক্ষত্রিয়ের মান 

ক্ষতি হ'তে বড়; তুচ্ছ তা”র কাছে প্রাণ। 
মাতামহ, বসি' দিল্লী-রাজসভাতলে, 
বলেছেন ;*-দিনু রাজ্য সমর্থ, সবলে । 

অধম ভিক্ষুক প্রায় গণি মোরে মনে 

চাহিলেন তুষিবারে অর্থ-বিতরণে। 
এর চেয়ে কিবা, দেব ! হ'বে অপমান ? 
রাঠোর দুর্বল হল, সবল চৌহান ? 
জননীর উপরোধ করিয়া স্মরণ 

করি নাই, এতদিন, কৃপাণ গ্রহণ । 

তা” না হ'লে চৌহানের হৃদয়*শোণিত 

যমুনার নীলজল করিত লোহিত । 
রাঠোরসমাজ, কিন্ত, মন্দাহত প্রায়, 
কে সবল, কে দুর্ববল, দেখাইভে"চায়, 

ছলে, বলে। তাই, দেব! করেছি মন্ত্রণ 
রাজসুয় মহাষজ্ঞ করি' উদ্যাপন, 



৬৪ পৃথীরাজ । 

ল'ব সার্ববভৌমপদ। ভারতমাঝার 

কলিষুগে রাজসুয় হয় নাই আর । 
পৃ্থীরাজ যজ্ছে যদি লয় নিমন্ত্রণ, 
কৌশলে উদ্দেশ্য মোর হইবে সাধন। 
রাঠোরপ্রাধান্য যদি করে সে স্বীকার, 

ন! রহিবে তা"র প্রতি বিদ্বেষ আমার । 

কিন্তু শুনি লোকমুখে, দগ্ধ 'ঈর্যানলে, 

না৷ আসিবে দুরাচার রাজসুয়-স্থলে । 

প্রতিদ্বন্দীরূপে মোর যজ্জ-উদ্যাপনে 

দিবে বাধা ; তাই, আমি ভাধিয়াছি মনে, 

দ্বারপাল-ঘুর্তি তার করায়ে গঠন 
বেত্রকরে সভাস্থলে করিব স্থাপন। 

হেরি' তা'রে অন্য দুষ্ট লভিবেক বোধ, 
শক্তি থাকে, আসিয়!, সে ল'বে প্রতিশোধ 

বিনা প্রতিবাদে যদি সহে অপমান, 

কে দুর্বল, কে সবল হইবে প্রমাণ । 

করিলাম শ্রীচরণে সব নিবেদন ; 

দোষ, গুণ আপনার বিচারে এখন ।৮ 

কহিলেন গুরু ;-- এ 
“দোষ না দেখি তোমার, 

দোষ তার, রাজপুত স্থজিত ধাহার। 

হেন অভিমানী জাতি নাহি এ ধরায়, 

ধরে তরবারী, তাই, কথায় কথায়। 
কহিল। জুঙ্্দপাল “বীর পূরথীরাজ”, 

অমনি পরিলে তুমি সমরের সাজ ? 
অন্যে তা'রে প্রশংস্িলে তা'র কিবা দোষ? 
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কেন তাহে এ জিঘাঁংসা, কেন এত রোষ ? 

বিশেষতঃ এই ঘোর সঙ্কট সময় | 
ভ্রাভৃভের, জাতিবৈর উচিত কি হয় ? 
গিয়াছিনু হিঙ্গলাজে * তীর্থ-পধ্যটনে, 
শুনিয়া সংবাদ এক শান্তি নাই মনে। 

ভারতে তুর্কের রাজ্য করিতে স্থাপন 

করিছে মন্ধদঘেোরী মহা! আয়োজন । 

যথা, যথা বনের আছে অধিকার 

চর-মুখে এই বার্তা করেছে প্রচার। 
যুদ্ধলাগি' হিন্দুস্থানে যাইবে যে জন, 

পা'বে জাইগীর, পা*বে মণি-মুক্তাধন, 

পাবে মনোরম! দাসী । ধণন্মাচাধ্য যাঁরা 

গ্রামে, গ্রামে এই কথা৷ প্রচারিছে তারা ;- 
“কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু যদি হয়, 

অপ্রা-শোভিত স্বর্গ লভিবে নিশ্চয় । ণ' 

ধর্মান্ধ, লালসা-মত্ত, তুর্ক সেনাগণ 

আসিতেছে দলবদ্ধ তরক্ষু যেমন। 

পাইয়াছে জয়লাভে রক্তের আস্বাদ, 

ফিরিবে না, না পাইলে শিরে দণ্ডাঘাত | 
পসস ত ০ ক পপপাপপাপপ্পাশ পপাপাকাশাশাপপপীপাপিন শশী শিট শিপাশিশীসপ সিল পি সস পপ 

ক্ষ বেলুচিন্থীনের অন্তর্গত ল1 বেল! প্রদেশে অবস্থিত। ইহার অবস্থান সম্দদ্ধে এইরূপ 
লিখিত আছে ;- সিন্ধুনদের মোহান। হইতে ৮* মাইল পশ্চিমে ও আরব লমুদ্র হইতে 
১১ মাইল দুরে * * গিরিমালার প্রান্তভাগে হি্গলাঁজ অবস্থিত। গ্রিরির শিরোভাগে একটী 
ভীবণ! কালী মন্দির আছে। এই দেবীর জন্য এই স্থান হিন্দুদিগের নিকট মহাপীঠস্থান বলিয়। 
পুজিত। এখানে দেবীর ব্রঙ্গরন্ধ, পতিত হয়। 

বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠ । 
1 4210. 00615 5021) 95 085 08 (8৯০ ও) ₹/10) 19165 021 5563১ 

0106 796215 1010067) 10. 07510 5005115) 10 2500713615৩ 60112000175 70251. 

এ] ৬৪৭12) (151) 39 চ108155 রিনি ০% 15190) ] 449. 
৭, 
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কি হ্দ্ধর্য বীর জাতি এই মুসল্মান % 
হয় নাই আমাদের এখন (ও) সে জ্ঞান। 
আছে দোষ সত্য, কিন্তু ই্টসিদ্ধি তরে 
বাধা, বিত্ব, মৃত্যু তা"রা কিছু নাহি ডরে। 

সাঁগরতরঙগ, যথা, যুগযুগান্তর, 

সবলে আঘাতি” শিলারোধের উপর, 

অবশেষে ভাঙ্গে তায়; মুসুল্মানগণ; 

তেমতি, জানিও, বস! করিয়াছে পণ 

হিন্দুর সাম্রাজ্য ধবংসে। বর্ষ পঞ্চশত 
আসিতেছে দলে দলে, তরঙ্গের মত, 

আরব, তাতার, তুর্ক। এক জন মরে, 
শত জন স্থান তার অধিকার করে। 

তরজবিক্ষুন্ধ সিন্ধু, তুঙ্গ মহীধর 
দেয় পথ মুসল্মানে হেরি অগ্রসর । 

নিত্য অব্যাহত গতি দাবানল প্রায়, 

স্পর্শে রাজা, রাজ্য, ধন্ম ভস্ম হয়ে যায়। 
অটলগ্রতিজ্ঞ তারা । এ জাতির সনে 

অনায়াস-লভ্য জয় তাবিও না ম্[ন। 
আপনার ধর্মে তা'র! দৃঢ় আস্থাৰান, 
ভাবে নেতা আমাদের সর্বব শক্তিমান। 

(সন্কটে, বিপদে তাই নাহি পায় ভর; 
৬ এ ডগ সপ পাপা পপ কানা 

* আমরা এক্ষণে মুনলমানদিগকে আমাদিগেরই হ্যায় হতবীর্ধ্য ও নিরদ্যম দেখিতেছি। 
কিন্ত ভারতবিজেত| কাশিম, মামুদ, মহল্মদঘোরী, -কুত্বুদ্দিন, বাবর, প্রভৃতি মুসলমান বীর 
দৃঢ়তা, সাহস, উদযোগিত। প্রভৃতি গুণে এক একজন অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। সের সার 
নিকট পরাজয় হইতে সাধারণ .ধলীশ্বর হুমায়ুনকে ছুর্বল ও ভীরু বলিয়া মনে করেন। 
কিন্ত দুর্গম চম্পামীর গিরিছুর্গের' পর্বতগাত্রে, কীলক প্রোথিত করিয়। যে তিন শ্ত ছুঃসাহমী 
বীর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, এই হুমায়ুন তাঁহাদিগের অন্ততম ছিলেন। 

চ-1101)105101095 11156910701 1170018, (05%91155750101010 1,445. 
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হাস্যমুখে, মৃত্যপথে হয় অগ্রসর | 

শুনেছ কি সোমনাথ করিতে লুণ্ঠন 
করিল মামুদ্র পুর্বে কি সুদৃঢ় পণ ? 
দুর পথ, মরু মাঝে নাহি তৃণ, জল, 

ধূ ধু ধূধু করে শুক্ষ বালুকা কেবল। 

ঢালেন মার্তগু সেথা প্রথর কিরণ, 

সৌ সৌ সৌ সৌ' রবে বহে উত্তপ্ত পবন। 
বিশুক্ষ কঙ্কাল, পড়ি” হেথায় সেথায়, 

পথিকের পরিণাম নীরবে দেখায়। 

মামুদ, অকুতোভয়, করি দৃঢ়পণ, 
বিংশতি সহজ উষ্ করি আহরণ, 

পৃষ্ঠে তা”র খাস, জল, তান্ু, অস্ত্র লয়ে 
সে হুর্গম মরুপথে চলিল! নির্ভয়ে । 

সোমনাথে আমি” যবে উপনীত বীর, 

মন্দির-রক্ষক এক, হইয়! বাহির, 

কহিল চীৎকার করি” ;--এস না, যবন। 

এ পুরী করেন রক্ষা দেব ভ্রিলোচন। 

প্রাণের মমতা থাকে যাও ফিরি দেশ, 
দেবতার কোপে কেন হবে ভস্মশেষ 1 

মামুদ, সে বৃথ! দত্ত না করি” শ্রবণ, * 

প্রবেশিল! পুরে, করি" প্রাচীর লঙ্ঘন। 
রক্ষক, পূজক, মিলি যোড় করি' কর, 
কহিল কাদিয়া “রক্ষ, প্রভো দিগম্বর | 

কিন্তু না হইলা তুষ্ট দেব আশুতোষ; 
হেরি” বহু পাপ প্রভু প্রকাশিলা রোব । 
আপন প্রভাব দেব করিঃ সম্বরণ 



৬৮ ৃীনাজ। 
রহিলেন জড়মু্তি করি” প্রকটন। 
পরিণাম হ'ল যাহা বিদিত তোমার, 

দেই মুসল্মান জাতি আসিছে আবার ।% 

কিন্তু মামুদের মত লুণ্টনে কেবল 
তৃপ্ত না হইবে, এবে, যবনের দল । 

শুনি' আয়োজন মোর শঙ্কা হয় মনে, 

চাহে তা"র৷ চিরস্থায়ী রাজ্য সংস্থাপনে । 

পু-পৌন্র-ক্রমে হেথ! করিবেক বাস; 
রাজ হয়ে রবে তারা, মোর হ'ব দাস। 

উদ্দেশ্য তাদের, ব€স ! সিদ্ধ যদি হয়, 

অস্তিত্ব মোদের, ক্রমে, ঘুচিবে নিশ্চয় 

না থাকিবে জাতি, ধন, গৌরব, সম্মান ; 

লুপ্ত হ'ৰে বেদ, বিধি, দর্শন, বিজ্ঞান । 
দাসত্ব শৃঙ্খল করি পরিধান গলে 

লুষ্ঠিত হইতে হ'বে জেতৃ-পদ্তলে । 
কে পারে বণিতে হেন কত দিন যাবে, 
বুদ্ধি, বীর্ষ্য, মনুষ্যত্ব ক্রমে লোপ পা'বে। 
নিঃসহায়। বিধবার সর্বস্ব যেমন * 

অথিকার করি বসে বলী ুষ্ট জন + 

তেমাঁতি, হয়ত, কেহ, আসি' তার পর, 

_ বদগিবে স্থাপিয়। রাজ্য ভারত ভিতর | 

এইরূপ যুগ যুগ চলি' যদি যায়, ' 
উদ্ধারের পথ আর রহিবে কি, হায়! 

অভ্যন্ত দাসত্ব, দাস্য হ'বে প্রিয়জ্ঞান ; 
৪35৭ পিরিতি ভিরিটী তিনি রি ািটিিবরারেনীফি সির রিনার 

৯ 0118851 1711508 ৬০1, 1. 0৮ 6৪.--74 দেখুন । স্ুবিস্ৃত বলিয়া 

মূল টি হইল না। 
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না রহিবে বোধ আত্মমধ্যাদা, সম্মান । 

জন্মাবধি বাস যা”র নিবিড় আধারে, 

সে যথ! না দিবালোকে চাহে আসিবারে ; 

তেমতি সন্ভুপ্ত হিন্দু রবে হয়ে দাস, 
না করিবে স্বাধীনতা লভিতে প্রয়াস । 

পদ্দাঘাতে তুলুন্টিত, মন্দ জর জর, 
উঠিয়া াড়ায় দাস জোড় করি” কর। 

তিরস্কারে, পুরস্কারে অবিচল মন, 

 শ্বাবুস্তি প্রভুর পদ করে সে লেহন। 
দ্রাস বংশপরম্পরা, দাসী জায়া, মাতা, 

হিন্দুর ললাটে এই লিখেছেন ধাতা। 

দ্বেষ, বৈর, অভিমান করি” পরিহার 

স্বজাতির পরিণ।ম ভাবো একবার । 

অধিক কি কব আর, দেখহ দু'জনে, 

দেবী শুভস্করী অই সজল নয়নে 

রহেছেন চাহি যেন। এ হেন সময় 

অভিমানে ভ্রাতৃভেদ উপযুক্ত নয়।” 

নীরবিলা'গুরু। রাজা, মহিষী দু'জন 
একদৃষ্টে রহিলেন চাহি; বনুক্ষণ। 
প্রতিমার নেত্র হ'তে বিন্দু বিন্দু নীর 

বোধ হ'ল উভয়ের হই'ছে বাহির। 

তক্তিভরে মহারাণী, লুটিয়৷ ভূতলে, 
করিলেন প্রণিপাত, “ক্ষম, গো ম। ! বলে। 

কহিলেন জয়চন্দ্র টুর ্ 

“দেবের প্রসাদে 
নাহি ভয় যবনের সহিতধবিবাদে। 
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 সিশ্ধুনদ অতিক্রম করিলে যবন 

দেশে পুনঃ ফিরি' নাহি যাবে একজন। 

করিল মামু্ধ পূর্বে যত অত্যাচার, 

এইবার প্রতিশোধ লইৰ তাহার 1» 

নীরবিলা রাজা । গুরু মধুর বচনে 
কহিলেন ;-- 

“শুন, বস! ব্থা আস্ফালনে 

নাহি ফল। রিপুবীধ্য না করি” বিচার 
এ হেন প্রতীতি নহে উচিত তোমার ; 

বিজ্ঞ তুমি। কুপবাসী মণ্ডকনিচয় 
ভাবে বিশ্ব কুপটুকু ; আর কিছু নয়। 
তেমতি আমরা যত ভারত সন্তান, 

ভাবি, এ ভারত বিনা নাহি অন্য স্থান। 

সভ্যতা, ভব্যতা, নীতি, ধণ্ম, ব্যবহারে, 

কহি, “আমরাই শ্রেষ্ঠ ধরণী মাঝারে? । 
অন্য দেশ, অন্য জাতি আছে কত শত, 

কেহ শ্রেষ্ঠ, কেহ গুণে আমাদের(ই) মত। 
তা” সবার গুণ মোরা দেখিতে না পাই, 
নিজেদের দোষ যাহা খুজিতে ন] চাই। 
অজ্ঞতায় অন্ধ, করি” বৃথা অহঙ্কার, 

আপনার পদে হানি আপনি কুঠার। 

শিখি নাই অপরের সমর-কৌশল, 
বুঝি নাহি অপরের অন্ত্র-বাহুবল। 
তাই, যুঙ্গে যুগে, আসি" বৈদেশিকগণ 

* এতদ্দেশ-প্রহ্তনা সকাশাদগ্রজগ্ানঃ 
নবং স্বং চরিতরং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং লর্বমানবাঃ ্ মন্ুসংহিতা। 



চতুর্থ সর্গ। এ ৭১ 

করিয়াছে পদাঘাত, লুঠিয়াছে ধন। * 
বীরত্বে, সাহসে কিম্বা শারীরিক বলে 

না ছিলেন ন্যুন পুরু । সমরকৌশলে 
_ কিন্তু তা”রে পরাজিয়া বীর সিকন্দর 

স্থাপিল যবনরাজ্য আধ্যবক্ষ'পর | ৭" 

রাজ! জয়পাল, % তথা বীরেন্দ্র দাহির. 

না ছিল! বিক্রমহীন এই দুই বীর। 
তবু কেন পরাজিত হইল সমরে 

দেখেছ কি, একবার, বিচারি অন্তরে ? 

মুসল্মান হ'তে হিন্দু বীধ্যে নান নয়, 

কিন্তু বীধধ্যমাত্রে লভ্য নহে যুদ্ধজয় । 
শৃঙ্খলায়, দৃঢ়তায়, ধৈষ্যে, আয়োজনে 
শ্রেষ্ঠ যা"রা, জয়লাভ করে তা”রা রণে। 
আমাদের সৈন্য, শুনি” আদেশ রাজার, 

লাঙ্গল ছাড়িয়া আসি” ধরে তরবার। 

যে অশ্ব গৃহের কার্ধ্যে পৃষ্ঠে ভার বয়, 

* মহম্মদ ঘোরীর পূর্বে দরায়ুস, সিকন্দর, মিলিউকস, কাঁদিম, সবুক্তজীন, মামুন প্রভৃতি 
বৈদেশিক বীর বহুবার ভায়তবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। শক হণদিগের আক্রমণ যে কতবার 
ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। 

1 1020) (48155800505 19:০6) 1901560 10 0007730679 ৪5 00001300586 

10:19 115 1997660% 2101911165 2120. 006 £670105 ০1105 25206181],5 
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01 076 500 1076 10001685100 0026 10 2111 0550 00206 06160000৮25 
২:7066. 

11010 0. 211, 

£ জর়গাল লাহোর প্রদেশের অধিপতি । মামুদের নিকট পরাজিত হইক্! তিনি ক্ষোভে 
অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেম। দাহিরের পরিচয় পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। 



৭২ 0. পৃর্থীরাজ। 

সেই অশ্বে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। 

কুঠার, খনিত্র, যষি সম্মুখে যা? পায়, 
তাই লয়ে মহোৎসাহে যুদ্ধ-আশে ধায়। 

জম়লাভে হয় তার! প্রদীপ্ত অনল, 

পরাজয়ে হয়, ক্ষণে, তুষার-শীতল । 

অনত্যস্ত রণর্েশে, শস্ত্র-ব্যবহারে, 

মাত্র “জয় মহারাজ” অভ্যস্ত চীৎকারে। 

এ হেন সৈনিক, হেন রণসজ্জা লয়ে 

কেমনে করিছ আশ! বল যুদ্ধজয়ে ? 
হট্রের জনতা! লয়ে সমর কি চলে ? 

ঘটে কি বিজয় শুধু সংখ্যাধিক্য হ'লে ? 

জয় অন্ত্রবলে, ক্ষিপ্র সৈন্য-স্খালনে ; 

নহে ধ্বজপতাকায়, তুরী-ভেরী-ম্বনে। 

বিশেষতঃ তুর্ক সাদী সমরে ভুঙ্ভয়, 

গজ, পদাতিক তা'র সমকক্ষ নয়। 

শত তূর্ক অশ্বারোহী হেরেছি সমরে 

সহত্রপদাতি, ক্ষণে, কিচুর্ণীত করে। 
রোধিতে তা” সবে তব কিবা মাছে বল 

দেখ ভাবি; বৃথা দক্তে না হইবে ফল । *% 
পা ৮ 

জাপা পা জপ পাস ০ 1 পো পা গা ক পসরা সক 

* এ সন্ধে অস্ভিজ্ঞ উতিহাসিকগণের মত এইরূপ-_ | 
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সত্য বটে, দৈব যদি হন অনুকূল 

পর্ববত কিচুর্ণ করে ঈষিকার মূল । 
কিন্তু, বস! স্বজাতির ন্মরি” ব্যবহার, 

বল, দৈববলে আশা আছে কি তোমার ? 
পাপাচারে আমাদের পাছে চক্রধর 
হন প্রতিকূল, মোর চিন্তা নিরস্তর। 
কাব্যের কল্পনা, আধ্য-বীধ্য-কথা লয়ে 

থাকিও না, বস! যেন জীস্ত, মুগ্ধ হয়ে । 

ব্রহ্ম-অস্ত্র, পাশুপত নাহি পাবে আর, 

 ব্ণস্থলে দেখা নাহি পাবে দেবতার | 

নাহি সত্য, ভ্রেতা ; এবে স্ুযুগ্ত অমর, 

দৈবে পুজি', কর আত্মপৌরুষে নির্ভর । 
পদব্রজে হিঙ্গলাজে করিয়া গমন, 

ঘোঁরীর দুর্গম রাজ্যে করেছি ভ্রমণ । 

বুঝিয়াছি যবনের ধর্ম, রাজনীতি, 
দেখিয়াছি তাহাদের সমরের রীতি । 

ব্যুহসনিবেশে, তথা, বাহিনী-চালনে, 
আক্রমণে, দিজ্্রমণে, পশ্চাঁৎ-ধাবনে 

দক্ষ তা'রা। দৃঢ়পণে, ক্ষিপ্রকারিতায় * 
শ্রেষ্ঠ আমাদের হ'তে; নেতার আজ্ঞাম 

টি সপ এক ০৫ শী সপ 
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৭8. পৃথীরাজ | 

_ চলে যন্ত্রসম। আত্ত্রে, রণ-তুরঙ্গমে 
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ; বস! পড়িও না ভ্রমে 

 শক্ররে উপেক্ষা করি । চলিবে না আর, 

 রণে মুষ্টামুগি, হল-মুসল-প্রহার। * 
গুরু আমি তব, মোর শুন উপদেশ, 

ভুলে যাও অভিমান, জিঘাংসা, বিদ্বেষ। 

সম্মিলিত হও বীর পু্থীরাজ সনে, 

_শিখাও সংগ্রাম-নীতি মিলি” ছুই জনে 
রাঠোর-চৌহান-দলে । যদি ভুতাশন 
মিলে বায়ু সনে, তা'রে কে করে দমন ? 

ঝটিকার বেগ যথা রোধে মহীধর, 

তেমতি দাঁড়াও দৌহে বদ্ধপরিকর । 

প্রতিপদে যবনেরে বাঁধা করি দান, 
দাও বলি সুখ, স্বার্থ, বলি দাও প্রাণ। 
নিরখিয়৷ যবনের হউক বিদিত, 

হিন্দুত্ব ধূলায় নয়, শিলায় গঠিত। 
রুদ্ধ হ'ক তুরুকের পূর্ববমুখী গতি, 

মগধ, মিথিলা, বঙ্গ পাক অব্যহিতি । 
শল্রকরগতপ্রায় জন্মভূমি যার . - 
সাঞ্জে কি এ তুচ্ছ ছেষ, অভিমান তা'র ? 

.. কি লা্ুনা পরসেবা বুঝিবে তখন, 
দাঁসত্বশৃঙ্খল কণ্ঠ পীড়িবে যখন। 

_ আত্মীয়কলহে বদি তৃপ্তি এত হয়, 
করিও পন্চাতে ; রি উপযুক্ত নয়। 

& 

* বলরাম যুদ্ধে হল ও মুলল ব্যবহার রি এবং তাহার হারাই শক্রুয় যা হা | 
ছিলেন খলি খুলিয়া বি আছে। 



চতুর্থ সগ। ৯ পর 

হিন্দু হ'ক, বৌদ্ধ হক, চগ্াল, ব্রাহ্মণ 
এ সময় রক্ষা নাই বিনা সন্মিলন। 
যথা প্রিয়শিষ্য তুমি, তথা পৃথথীরাজ, 
ভেদ নাহি হেরি আমি উভয়ের মাঝ । 

কিন্তু স্পষ্টবাদে, বস ! করিও না রোষ, 

তোমারই হেরি আমি সমধিক দোষ । 

যোগ্যতর যদি তা*রে কহে কোন(ও)জন . 

কি দোষ তাহার ? কোপ কেন অকারণ ? 

কনোজ সদৃশ দিল্লী নহে কি প্রাচীন ? 

পাগুবের রাজধানী, কিসে বল হীন ? 

রাঠোর-প্রাধান্য মানি, লইবে চৌহান, 

এ বাসন! কেন তুমি মনে দিলে স্থান ? 

দিল্লীশ্বরে অপমান করি' অকারণ 
কেন জ্বালাইবে সর্বরগ্রাসী হুতাশন ? 

কি করিলা যুধিষ্টির পড়ে না কি মনে ? 
সমাপিলা যজ্ঞ, তূষি' রাজ। ছুর্য্যোধনে । 

অগ্রে বদি হ'ত কুরুক্ষেত্রআয়োজন 

তা” হ'লে কি হ'ত রাজসুয়-উদ্যাপন ? 
_ যা*ব আমি, পৃর্থীরাজে কহিব বুঝায়ে, 

গুরু আমি, দুই হাতে ধরি ছু'ভায়ে। । 

ভ্রাতৃতেদে কভু কার€ও) হয় নাই হিত, 

_ উভয়ে পাইবে ধ্বংস, জানিও নিশ্চিত।” 
স্তব্ধ গুরু । জয়চন্দ্র রহিল নীরবে; 

হেরি মহিষীরে গুরু কহিলেন তবে) 

«কেন, মা! নীরব তুমি ? সতী বিনা আর. 
বুঝা'তে পতিরে, বল, শক্তি.আছে কার? 



ণ৬ ৃথীরাজ | 

এসেছে হিন্দুর মহ সন্কট সময়, 

ূ হিন্দুনারী মৌনে রবে উপযুক্ত নয় ।” 
ূ কহিলা মহিষী:_- 

“আমি বুদ্ধিহীনা নারী ; 
_ রাজধর্ম, রাষ্্রনীতি কি বুঝিতে পারি ? 

কেমনে বুঝা'ৰ তা*রে ? অন্য জ্ঞান নাই; 

যা" করেন মহারাজ জানি ভাল তাই। 
একটী জিজ্ঞাস্য মাত্র আছে শ্রীচরণে, 

_ কহিতেছি ; ক্ষমা মোরে করুন দু'জনে । 

রাজসুয়-অন্তে, যবে হবে স্বয়ংবর, 

পাবে ত সংযুক্ত তা'র যোগ্য প্রাণেশবর ? 

সখী ত হইবে বাছা ? এই মাত্র চাই; 

অন্য যা” ঘটুক, মোর কথা তাহে নাই ।” 
হাসিয়া কহিল! গুরু ;-- 

“শুন, রাজেন্দ্রাণি ! 

কি ঘটিবে ভবিষ্যতে নাহি আমি জানি । 
করুন মঙ্গল তা'র দেৰী শুতঙ্করী, 

পা'ক মনোমত বর সংযুক্তানুন্দরী ; 

করি এই আবশীর্ববাদ। কিন্তু দুইজন_ 

বল মোরে, বুঝেছ কি সংযুক্তার মন? 
ক'রে ভালবাসে বালা ?” 

কহিলা নৃপতি;-_ 
“কি ফল বুঝিয়। দেব ! সংযুক্তার মতি? 

বালিকা,সে, পুর্ববরাঁগ না জানে কেমন, 

| | . জীড়ারসে, পুজাপাঠে কাটায় জীবন। 

এ টনিক বহৃপ যং বরস্থলে, 



তুর্থসগ। ৭৭ 
যা'রে ইচ্ছা, বরমাল্য দিবে তা'র গলে। 
ন| পারি বুঝিতে, হয় পর্য্যাকুল মন, 

; মোর আজ্ঞামত পাত্র করিবে বরণ। 

- স্বভাবে সৃশীলা, আছে স্ৃবিদিত তা'র, 

পিতার তৃপ্তিতে তৃপ্তি হয় দেবতার ।” 
কহিলেন গুরু ; 

“ভুমি চেন নাই তা'রে 

দিবে না সে মাল্য কভু অপর কাহারে, 

বিনা তা'র মনোমতে । তুষার-শীতল 
বহির্দেশ তা'র, কিন্তু স্ৃতীব্র অনল 

আছে অন্তর্লীন প্রাণে। তুমি তার পিতা, 
সে অনলে দগ্ধ নাহি করিও দুহিতা ! 

পারে সে আদেশে তব অপিতে জীবন, 

কিন্তু হীনজনে নাহি করিবে বরণ । 
জানিছেন দেবী, হ'বে কি ষে পরিণাম 

কাষ্যের তোমার । এবে গত মধ্যযাম 
রজনীর ; জাগরণে কেন আর ক্লেশ £ 

যাঁও ফিরি গুহে, ভুলি” অভিমান, দ্বেষ। 

স্বদেশ, স্বধর্মম বাঞ্ছা থাকে রক্ষিবার 
এক পন্থা প্রেম, নাহি অন্য পন্থা আর”, 

প্রণমিয়া রাজা, রাণী গুরুর চরণে 

_ফিরিলেন পুরে পুনঃ শিবিকারোহণে। 

না 



সণ্ওক্ম সর্গ। 

র অমাপিয়া রাজকাজ 
অপরাহে পৃ্থীরাজ 

বসেছেন বিরাম-উদ্ভানে ; 

চারিদিকে মনোলোভ। 

ধরেছে অপুর্বব শোভ। 

প্রকৃতি দ্িবস-অবসানে । 

পশ্চিমে ডুবিছে রবি, 

আরক্ত-কাঞ্চন ছবি, 

নভঃপ্রান্তে কিরণের ঘটা; 

আরপ্রিয়া মেঘস্তর 

ছড়ায়েছে রবিকর 

নীল, পীত, লোহিতের ছট!। 

নতোন্নত শ্যামক্ষেত্র 

হেরি' তৃপ্ত হয় নেত্র, 

গ্রামপার্ে সহকার-কুগ 

কোথ৷ প্রলম্ঘিত-জট 
শোভে মহাকায় বট, 

পলাশ, বাবুল পু, গজ | 

উড়ায়ে পথের ধুলি | 
টি ফিরে ধেনুবৎসগুলি, 

গোষ্ঠ হতে গ্রাম নিবে ১: 



পঞ্চম সুর্গ। ৭৯ 

কুপ হতে তুলি জল 
ফিরে কুলবালাদল, 

পরস্পর কথা কহি* সুখে | 
আশ্রয়-পাদ্দপে আমি, 

কত স্থমধুর-ভাষী 

বিহগ তুলিছে কলরব; 
দাড়ায়ে যমুনাজলে ৯ 

কোথাও বা বিপ্রদলে 

উচ্চে পড়িছেন সন্ধ্যা-স্তব | 

গন্ধ ঢালি” সমীরণে 

ফুল ফুটে উপবনে, 

ৰ নভোমাঝে উঠে তারাদল; 

পূর্বদিকে পরকাশ, 
ক্রমে, চন্দ্রমার হাস, 

জ্যোতিশ্মীয় যমুনার জল। 
দুরে, দেবালয় মাঝে, 

সঘনে ছুন্দুভি বাজে, 

: সমারন্ধ সন্ধ্যার আরতি 7, 
আবণে পশিল শব্দ, 

নৃপতি রহেন স্তব্ধ, 
পূজাশেষে করেন প্রণতি। 

পার্খে বসি” নৃপতির ৷ 
দিব্যকান্তি, মহাবীর 

0 গ্ষৌবিন্দ, ভূপের সহোদর ; 

* ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে এই নাম সন্বদ্ধে পার্থক্য দেখা যার। তথকাৎ ই নাসিরীয় অনুবাদক 
মেজর রাভাটী লিখিয়াছেদ ;--211 (06 712179005)20870 11510120$ 200:07755 1000. 



৮০". 4 রি পৃথীরাজ। ৃ 

0. বামে, নভশির হয়ে, 
_. ঈীড়াইয়া সবিনয়ে 

রাজভট চাদ কৰিবর । *% 

চিন্তাযুক্ত নররাজ 

ভাবেন হৃদয় মাঝ, 

কি করি এ সঙ্কট সময়ে 7. 

চৌহানের যশোমান 
করিব কি বলিদান, 

এত দ্রিনে, রাঠোরের ভয়ে ? 

কি ভাবিবে প্রজাগণ, 

কি বলিবে বন্ধুজন, 

কাপুরুষ গণিবে আমায়; 

গৌরব, বিক্রম, বল 
সব যা'ৰে রসাতল ; 

হে বিধাতঃ! একি হ'ল দায়! 

যদি করি হানাহানি 

মরিবে অসংখ্য প্রাণী, : 

বৃথা কাজে হবে বলক্ষয় ; 

সদলে তুরুকগণ 
করে যদি আক্রমণ 

নিশ্চিত ঘটিবে পরাজয় । 

0৮101510195 887৩৩ 70 0005 5151510670 086 ঢ75 05507) 56515000170 1১৬ 50076 

8) [09001 109 00815) ড25 0110001215 (01100%11902)5) 01066 809 05606 

25 018560010 0০৮7 9210155 80001015010 016 1550 ৮0০06 1506 0546০, 

* নুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজরাসো-প্রণেতা মহাকবি চন্দ বরদাই। পৃথীয়াজের অন্ততম সভাদা, 
 সহাদ এবং রাজকবি। 



১১. 

পঞ্চম সর্গ) ৪ ৮১: 
যদি উদাসীন হয়ে ৮৮ 
থাকি অপমান সয়ে 

সংযুক্তার মনে হবে জ্ঞান, 

বুঝি কোন অপরাধে 
আমি তা'র চির সাধে 

ন/ করিনু যোগ্য প্রতিদান । 

রহেছে দে আশা লয়ে, 
নির্মম, নিষ্ট,র হয়ে, 

আমি যদি ভূলে থাকি তায়, 

বিষম বেদন। পাবে, 

৮ গুকায়ে ঝরিয়। যাবে, 

হিমপাতে নলিনীর প্রায়। 

আরাধ্য! দেবতা সম 

ষে প্রতিমা নিরুপম 

ংগোপনে করেছি পুজন, 

শিরে ঝুরি? দণ্ডাঘাত 

কোন্ প্রাণে ভূমিসাৎ 

করিব তা” থাকিতে জীবনু। 

বিধির বিধান যাহ! 

অবশ্ঠ ঘটিবে তাহা, রর 
কার শক্তি রোধ করে তায়; 

দেখি, কিবাণকহে চাদ, | 

আনি, দেয় কি সংবাদ) 
- গোবিন্দের বুঝি অভিপ্রায়... 



৮২ পৃর্মীরাজ । 

এত ভাবি” কবিবরে 

সন্ঘোধি' মধুর স্বরে 

নরপতি কহেন হাসিয় ;- 

“বল, চাঁদ ! যেই কাজে 

আছিলে কনোজ মাঝে, 

কি তাহার আসিলে সথিয়া ? 

রাজসুয আয়োজন 

হ'য়েছে কি সম্পূরণ ? 
যজ্ঞান্তে কি হ'বে স্বয়ম্বর ? 

ক্ষত্রকুলে যত বীর | 

সবাই কি নতশির 
রা | 

হইয়াছে, ভারত ভিতর ?” | 

ভাট করজোড়ে কয়; 

“জয় মহারাজ জয়! 

চির দিন থাকুন কুশলে ; 

গ্রামে বিজয় হক, * 

প্রজাগণ স্বখে রক, . . 

কীন্তিকথা রটুক ভূতলে । 

_ কনোজপুরীতে গিয়া 
এসেছি যা' নিরখিয়া 

রাজপদে করিব জ্ঞাপন; 

মিলি' যুবরাজ গনে, 

চর | যুক্তি করি? অংগোপনে, 

করুন ন কতা নির্ধারণ । |. 



পঞ্চম রগ | 

_. পেয়ে রাজ- নিমন্ত্রণ, 

__হেরিলাম, নৃপগণ 

সমাগত কনোজের মাঝে; . 

কেহ ভোজ্য-বিতরণে, 

অভ্যর্থনে, আবাহনে 

নিয়োজিত এক, এক কাজে | 

অনাগত দিল্লীশ্বর 

শুনি' ইহা নৃপবর 

মু্তি তব করিয়া নির্মাণ 

রেখেছেন দ্বারদেশে, 

_ সাজায়ে প্রহরিবেশে, 
করে বেত্র করিয়া প্রদান । 

উল্লাসে রাঠোর যত 

ব্যঙ্গ করিতেছে কত, 

কি তার বণিব, নরেশ্বর ! 

নিদারুণ শেল সম 
_ বিধিয়াছে কর্ণ মম, 

বিদারিত করেছে অন্তর ৮ 
হাসি ক'ন নরপতি ;- 

“কেন এত লঘুমতি রা 

... হলে, উদ! প্রাচীন বয়সে? 
. পুরুষ.ত বলি ভী'য়, 8১ 
"স্থির, বীর রাখে হীঃয় 

. তি নিন্দা, বিষাদ, হরষে। 



৮৪... .. পৃর্থীরাজ। 

করি' মোর অপমান 

যদি তার বাড়ে মান 

বাঁড়ক, কি ক্ষতি মোর তা'য়? 

অন্য যা” সংবাদ আছে 

বল, এবে, মোর কাছে, 

যাব কি না বিবাহ-সভায় | 

দেখেছ কি সংযুক্তায় ? 

কি বলেছে মে তোমায়? 

মোর কথা বলেছ কি তারে ? 

সখী তা'র প্রিয়ব্রতা 

বড় মোর অনুগতা, 

বল, সে কি বলেছে তোমারে ?% 

ভাট সবিনয়ে বলে; 
“মহারাজ ! আঁখিজলে, 

হুক্তা' ভাসিছে নিশিদিন ; 

কৃষ্ণপক্ষে শশীসম | 
সে সৌন্দর্য্য নিরূপম, 

হেরিলাম, হইয়াছে-ঙ্গীণ। 

তুষিভে সুতার মন 

৫ গীত-বান্ভ-আয়োজন 

.. স্বযোগ বুঝিয়া আমি, 
|... শুন, পাওুরাজ্য-স্বামী! 

...... রাজপুরে করিম প্রবেশ। 



পঞ্চম স্্গ। রি সই 

বীণায় তুলিয়া তান ডে 7. 
গাইনু সমরগান, 

চন্দেলরাজের পরাজয় ; 

খুলি' নিজ কণ্টহাঁর 
দিলা বাল! পুরস্কার, 

গান শুনি, প্রফুল্ল হৃদয়। 

দেখাইতে, মহারাজ ! 

সেহার এনেছি আজ” ;-- 

শুনি' ভূপ লইয়া আদরে 

অনিমেষে বহুক্ষণ 

করি” তাহা বিলোকন 

, . রাখিলেন হৃদয় উপরে । 

ভাট পুনঃ নমি কয় ;২- 
“বুঝিয়াছি স্থুনিশ্চয় 

তোমাগত সংযুক্তার মন; 

মোর কাছে 'বার বার 

বলিয়াছে সখী তার 

স্বয়ংবরে করিতে গমন। 

লন্মী চা”ন নারায়ণে, 

ত্রিনয়নী ত্রিনয়নে, মা 

| তাই বালা চাহে আপনারে ; 

নিজ বলাবন্্ গণি 

করুন তা” নৃপমণি"! .. 
যাহা হয় উচিত বিচারে”... 



পৃরধীরাজ। 

রা _ ভাটেরে বিদায় করি' 
_ গোবিন্দের কর ধরি, 

কহিলেন তবে পৃরথীরাজ ;-_ 

“সখা, মন্ত্রী, তুমি ভাই ! 
বিচারিয়া বল তাই, 

এ সঙ্কটে কি কর্তব্য আজ। 

কৈশোর হইতে প্রাণ 

তারে যে করেছি দান 

জানো তুমি; অন্যে জ্ঞাত নয়; 

সরলা, বিমুগ্ধচিতা, 

প্রেমলাভে পুলকিতা, 

সেও মোরে সঁপেছে হৃদয় । 

দিন, মাস, বর্ষ কত 

নীরবে হই'ছে গত, 

তার(ই) কথা সদা জাগে মনে ; 

মুদিত নয়ন মাঝে 

সে মুরতি যেন রাজে, | 
বাণী হয় ধ্বনিত-শ্রবণে |. 

রোমাঞ্চিত হ'য়ে কায় 

তা'র(ই) পরশন চায়, ্ 

ধ্যানে চিত্ মুগ্ধ স্তবূ রয়; . 

তারই) অধিষ্ঠানে যেন 
ধরণী মোহিনী হেন, দি, 

নারীতে দেবী জ্ঞান হয়। . 





1 

৫ 

শন আনাসাগর ঘটে মোগল-প্রাসা 

আজম 
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মনে হয় তা*র ই) হাস 

করে উষা পরকাশ ; 

জ্যোতস্না তা'র(ই) অঙ্গের বরণ ; 
সে লাবণ্য ঢল ঢল 

বিকাশে কুসুম দল, 

লতি? শ্বাস সুরভি পবন। 

তাই! তব পড়ে মনে, 

পুজা-যজজ্ঞ-নিমন্ত্রণে 

আজমীরে আসিত সে যবে, 

কি অমৃত-পারাবারে 

ডুবিতাম হেরি? তাঃরে ; | 
যেত দিন কি আনন্দোতসবে। 

লয়ে তা"রে তরী'পরে 
কভু আনাসরোবরে * 

করিতাম আনন্দে বিহার; 
তুর্সি” মৃহু কল কল 
নাচিত সরসী জল, 

' ভর্মিমালা করিয়া বিস্তার । 

হরি” বনফুলগন্ধ, 

সন্ধ্যানিল, মন্দ মন্দ, | 

কাপাইত অলক তাহার ; 

জ্যোছনা পড়িত মুখে, | 
নিরখি” নিরখি' সুখে 

তৃপ্তি মনে না হ'ত আমার । 

* আলমীরস্িত প্রনিদ্ধ আনাসাগর  পৃথী়াজের পিতামহ, কাহারও কাহারও মতে, 
প্রপিতীমহ, আর্দোজী একটা গরিরিল্রোতকে আবদ্ধ, করিয়া সরোবরে গরিণত করিয়াছিলেন 



৮৮ | দি পৃর্থীরাজ |. 

কভু তার ধরি, কর, 

তুলি' তারাগিরি'পর, * 
ফুলে ভরি দিতাম আঁচল; 

কভু শিলাতলে বসি, 
ধরি? ধনু, লয়ে অসি, 

দেখা”তাম্ সমর-কৌশল। 

 অবার্থ আমার শর ণ' 

হেরি, মোর ধরি কর, 

কখন সে কহিত হাসিয়া ; 

যেন তা" স্বয়ংবরে 

বিনা লক্ষ্যভেদ করে, 

কেহ তারে না ল'ন আসমিয়।। 

অরুণ-উদয় সনে 

আসি' কভু উপবনে 

পুজা হেতু তুলিত সে ফুল, 

ললিতে আলাপি' তান * 
গাইত বন্দনা-গাঁন, 
শুনি, ছুটি যেতাম আকুল। 

উত্তরকালে এই আনামাগর মোগল বাঁদসাহদিগের পি বিহবারঙ্গেত্র হুইয়াছিল। সাহ্জহানের 
নির্শিত খেপ্রস্তযময় প্রানাদ এখনও ইহার কৃলে বর্তমান আঁছে।: জ্যোতনালোকে আনাদাগর 
অতি মনোহারিণী মুস্তি ধারণ করে। হপ্রসিত্ধ কেন (0216) সাহেষ ইহাকে ভারতবর্ষের যো 
076 01 1106 10611696 121109) বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 

* আজমীয়ের ক্বনামখ্মাত টিনা | ইহার উপর অব্ি চৌহানদিগের ৬ 
দর্থ এখনও বর্তমান আছে। 

1 পৃথীরাজের শরচালনায় এরূপ জা দক্ষত| ছিল যে, ফেষল শনমা শি রি ঈক্ষ্যতেদ কঙ্সিতে পারিতেন বলিয়া গ্রসিদ্ধি আছে। | 
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_ গত কত দিন, ভাই! 

ভুলিতে ত পারি নাই 

কিশোরীর সেই রূপরাশি ; 

অঙ্গে সেই নীল বাস, 
ন্নানমুক্ত কেশপাশ, | 

মুখপানে চাহি মুছু হাসি।, 

তখন না ছিল রোষ, 

নাহি ছিল অসন্তোষ, 

মাতৃঘ্সা, তাই, কতবার, 

. উভয়েরে সন্োধিয়া, 

কহিতেন শুনাইয়া, 

ূ “যোগা মোরা দোহে দৌহাকার । 

দিল্লী লয়ে হ'ল বাদ, 
ঘুচে গেল সব সাধ, 

না হইল বাসন! পুরণ ; 

কিন্তু একসূত্র দিয় 
বাঁধা আছে ছুই হিয়া; ্ 

অচ্ছেছ্ সে অদৃশ্য বন্ধন ।* 

চিনি আমি ভাল তা'রে 

.. বরিবে না অন্য কা'রে 

দেহে বালা থাকিতে জীবন ;. 

চির ব্রহ্মচক্য লয়ে 

পাৰে সে অনুঢা হয়ে, 
 বুঙ্ধতক্া, ি্ুণ যেদন। 



০১৩  পৃথথীরাজ। 

_ শুনিলে ত সব, ভাই! 
কর্তব্য যা” বল তাই, 

বিচারিয়া যুক্তি কর দান; | 
- এক দিকে বলক্ষয়, 

সম্মিলিত শক্র-ভয়, 

অন্য দিকে প্রেম, সখ, মান।” 

নীরবিলা নরপতি ; 
গোবিন্দ, করিয়া নতি, 

কহিলেন ;- 
“কি চিন্তা, নৃমণি ! 

তুমি গোবিন্দের ধর্মম, 

তুমি তীর্থ, পুণ্য কর্ম, 
তব বাক্য ইফ্টমন্ত্র গণি। 

কর তুমি আজ্ঞ৷ দান, 

লইব দুষ্টের প্রাণ, 

কনোঁজ করিয়া আক্রমণ ; 

তব প্রতিমুন্তি যা , 
কাটি” শির, স্থাপি” তথা, 

বলিরূপে করিব অর্পণ । 

যজ্ঞ করি? লণ্ড ভণ্ড 

রাঠোরেরে দিব দণ্ড, 

ংযুক্তারে আনিব ধরিয়া; . 
কি ভাবনা, মহীপাল! 

তারে লয়ে স্থখে কাল 

. যাপিবেন, বিবাহ করিয়া | 
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থাকুন দাহিমী সতী, | 
শশিক্রতা, ইন্দ্রাবতী ২. 

যোগ্য পত্রী সংযুক্ত তোমার) 

রাধা বিনা ঘনশাম 

| কে নাজানে শুন্যবাম, | 

থাকুন সহজ্স গোপী তীর টি 

ধরিয়। ভ্রাত/র করে 

পৃ্থীরাজ ন্মেহভরে 

কহিলেন ;-- 

“তুমি মহাবীর, 

এ তব অসাধ্য নয়, 

কনোজ করিতে জয় 

| পারো তুমি ; কিন্তু হও স্থির। 

আমারে প্রহরিবেশে | 

রাখি” যদি দ্বারদেশে 

হয় তা”র গৌরব প্রচার, 
হ'ক্; কিবা ক্ষতি তায় ? 
মানীর না মান যায়, রা 

 প্রতিমৃণ্তি লাঞ্ছিলে তাহার। 
যুক্ত আমার তরে 

আছে সত্য প্রাণ ধরে', 

ূ কিন্ত্ত আমি আত্ম-ন্ুখ তরে, 

বৃথা করি' বলক্ষয় 

_.. লাজ, ধর্ সমুদয় 

-. দ্বিব শেষে, কবে বি:ক করে : ?. 
॥ ০ 

ূ সি সু অপর়া পণ 



পৃথীরাজ। | 

রা জানেন অস্তরযামী 
কি নৈরাশ্যে, ভাই ! আমি 

কহিতেছি এ কথা৷ তোমায় | . 

যুক্তি এখন যাহা 
ভাবি”, বুঝি” বল তাহা, 

তুমি মোর ভরসা, সহায় । 

'শুনিতেছি তুর্ক- চরে 
জয়চন্্র ঈর্যাভরে 

করেছেন কনোজে আহ্বান ; 

আছে গুপ্ত অভিসন্গি 

আমারে করিয়া বন্দী 

ঘোরীরে করিতে দিলী দান। 

দারুণ সম্তাপে যদি 
মোরা দৌঁহে নিরবধি 

দগ্ধ হই, ক্ষতি নাহি তায়; 

থাকুক হিন্দুর মান, 
রক্ষা! পা"ক্ হিন্দৃস্থান, 

বাণ, সত্য, কহিনু, তোমায় ৮ [ও রি 

গোবিন্দ গম্ভীর স্বরে 

জিওাসিলা নৃপবরে, ০ 
.. শক আজ্ঞা হইল, দাঁদা ! আজ জা রি, 

ক্বাঠোর- কুরুক্ভয়ে 
দিল্লীশ্বর ভীত হয়ে এ 

ৰ  তজিবেন ত্রিয়ের কাজ? 1 ূ 
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.. ৮খর র যদি বুষ সনে 
- সন্ধি করি সংগোপনে 

| যুঝিবারে করে অভিলাষ, . . 

তা” হ'লে কি পশুরাজ 

ভুলি? যান নিজ কাজ ? ১ কা 
ফেলি? দেন আপনার গ্রাস ? | ০, 

সত্য বটে মাল্যদান পা 
হয় নাই; কিন্তু প্রাণ তে 

বিনিময়ে বাঁধা দৌহাকার ;. :.. 

বুঝেছে সংযুক্তাসতী, 
তুমি মাত্র তা'র পতি, 

মানস-মহিষী সে তোমার | 

তবে, দাদ! ! তুমি তা'রে 
কোন্ ধন অনুসারে ০5828 

বল, এবে, থাকিবে লা ? | & 

রুঝ্সিণী ডাকিলা যবে 

নারায়ণ, বল, তবে, 

ছিলেন কি বিস্মৃত হইয়া র্ 

_ষদ্দি নিজ অপমান 

হয় তব তুচ্ছজ্ঞান, 

.. প্রজাগণে কিন্তু, বল, বীর! 1. 

রি সবল হয়ে, | ভি রি | 

উচ্তি কি করা নতশির বা 



৯৪. রর 

নি বিচারিযা দেখ মনে 

যদি সংযুক্তার সনে 

_ পৃথীরাজ |. 

পরিণয় হয় অন্য কার, 

নব মিত্র নব বল 

. লভিবে রাঠোর খল, 

অধিক প্রতাপ হবে তা'র। 

চৌহানের অপমান 

সদা সে করিছে ধ্যান, 

রম্ধ, পেলে ন! ভুলিবে কভু; 

এরাজসুয় অবসানে 

_ প্রচারিবে হিন্দৃস্থানে, 
মোরা দাস, সে মোদের প্রভু। 

তুমি জ্ঞানী, নৃপবর ! 
সব তব স্রগোচর, 

আমি কিবা বুঝা”ব তোমায় ? 

রাঠোরের বীরগর্বৰ 

যদি নাহি হয় খর্বব 

চৌহানের বাঁচা হ'বে-দায়।” রা 

গোবিন্দেরে বক্ষ'পর 

| ধরি? হর্ষে নৃপবর 2 
কহিলেন, করি? আলিঙ্গন রা ই 

৫তব বাক্য সত্য, বীর! ্ 
করিলাম মনে স্থিং | 

সবংবরে করিব গমন ু 
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. মনোমত সেনা লয়ে... 77 
খাকহ প্রস্তৃত হয়ে, 8 

ছদ্মবেশে যাইব ছু'জনে ; 

যুক্তি ভাবিয়াছি যাহা, 

কহিব তোমারে তাহা, 

যথাকালে, অতি সংগোপনে ।৮. 
“যে আজ্ঞা, নৃমণি” ! বলি, 
গোবিন্দ গেলেন চলি” 

পৃীরাজ যান নিজস্থান। 

উচ্চে সিংহদ্বার পরে 

জিয় পৃথথীরাজ' স্বরে 
বাজে বাঁশী ইমনকল্যাণ । 



ব্বষ্ট হনর্গ। 

এখন (ও) অকণ-রাগ পূরব আকাশ 

করে নাই আরপ্রিত; তরুকুঞ্জ হ'তে 
উঠে নাই বিহগের কলক-ধ্বনি ; 

বহেনি প্রভাতানিল, জাহ্বী- সলিলে 

ন্নানন্সিগ্ধ। সুপ্তোথিতা, মুখরিত তবু 

বিশাল কনোজপুরী। গ্রহে, পথে, ঘাটে 

উঠিতেছে কলরব। বন্তি শত শত, 

সহত্র সহ দীপ জ্বলে নানাস্থানে ; 

প্রবুদ্ধ নগরবাসী । প্রহর-বিগমে, 
রাজস্ৃতা সংযুক্তার হবে স্বয়ংবর ; 

ব্যস্ত তাই+পৌরজন। রাজপুরী মাঝে 
বাঁজিছে মঙ্গলবাছ্য । দাস, দাসী, যত, 

স্থসজ্জিত নববেশে, প্রফুল্ল অন্তরে, 

রত নিজ নিজ কাধ্যে। রক্ষক, প্রহরী, 

শুল, অসি, গদা করে, দীড়াইছে আসি, 

আপন আপন স্থানে । চলে রাজপথে 

অশ্ব, গজ, পদাতিক । বাঁড়িছে জনতা 

আলোক-সঞ্চার সনে। ক্রেমে দিনমণি, 

লোহিতচন্দন-লিগ্, সলাত কলেবর, 

হেরিতে কৌতুক, শির তুঁলিল৷ আকাশে । 
বিশ্বয়ে নগরবাসী হেরিল! প্রভাতে 

সুসজ্জিতা তরী এক, রাজহংসাকৃতি, 
ভাসিছে জাহ্বী-বৃক্ষে। কারুকার্য্যময় 
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শোভে কক্ষ, তরী মাঝে । কৌষেয় বসন 
যধনিকাকারে তা'র প্রলহ্থিত দ্বারে ; 

ঝালরে মুকুতা্পাতি। তরঙ্গ-কম্পনে 
উঠিছে, পড়িছে তরা, নাচে যেন সুখে । 
লোহিত পতাকা এক ত্রিশৃল-অস্কিত 

উড়ে সে তরণী-শিরে। দৃঢ় কলেবর 
বহিত্রবাহক তাহে পঞ্চাশ জন 

বসি' নিজ নিজ স্থানে । মধুর সঙ্গীত 
উঠে সে তরণী হ'তে । সুবেশা কিন্করী 

ব্জন লইয়া করে আছে দীড়াইয়। ; 
মালা লয়ে আছে দাসী । শয্যা উর্ণাময় 

প্রসারিত কক্ষ মাঝে । দিব্য উপাঁধান, 

তান্ব'লকরঙ্ক, পুষ্প, অগুর, চন্দন, 

প্রসাধম-দ্রব্য কত, নির্মল মুকুর, 

কঙ্কতিকা, গোরোঁচনা, অলক্তক আদি 

রহিয়াছে, যথা স্থানে, যতনে সজ্জিত । 

বিচিত্র পতাকাঁধারী শত অশ্বারোহী, 
সহত্র পদাতি সহ, গঙ্গাতীর হ'তে 

ংবর সভা যথা, পথের দু'পাশে, 

ঈাড়াইয়। শ্থিরভাবে। ভীম কলেবর, 

লৌহবন্্মাবৃত দেহ, দীর্ঘ শুল করে, 
পৃষ্ঠে যুগ্ম তৃণ, স্বন্ধে বিলম্ষিত ধনু ; 
উষ্কীষ কাঞ্চনময় ঝলসয়ে আঁখি 
তরুণতপন-করে ; চমকে চপল। 

প্রলম্থিত, কোষমুক্ত কৃপাণ-ফলকে 
কার এ তরণী, কা”র এ হেন সৈনিক, 

ও) 
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সবিশ্ময়ে, পরবাসী কহে পরম্পরে। 
জিজ্ঞািলে কেহ, মাত্র পায় প্রত্যুত্তর, 

অবোধ্য ভাষায় ; কহে মালায়ালায়ম ।” * 

বলে লোক ;--'আসিয়াছে রাজ-নিমন্ত্রণে 

আসমুদ্রহিমাচল ; কেবা চিনে কারে £ 

প্রাসাদ সম্মুখে শোভে সমতল ভূমি, 

শ্যাম শম্পাবুত ; তাহে স্তম্ভ দারুময়, 

কুম্ুমে, পল্লবে, ফলে আপাদভূষিত, 
ঈাড়াইয় শ্রেণীবদ্ধ; শিরে চন্দ্রাতপ 

খচিত কাঞ্চন-সুত্রে। চন্দ্রাতপ হ'তে 
স্বর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধা স্ফটিক-আধারে 
শোভে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, সপ্ভঃপ্রস্ফ,টিত, 
সৌরভে পুরিষা সভা । নিন্গদেশে তা”র 
স্ববিভর্ত, স্বিস্যস্ত রেখাকারে পণ 
রহিয়াছে প্রসারিত ; সলিল-সেচনে 

নিগ্ধ, ধূলিকণাণুন্ত । পথের ছুপাশে, 
চারুচিত্রময়, দিব্য আন্তরণ ”পরে, 

সম অন্তরালে, রত্বকাঞ্চনে খচিত 

শোভিছে আঁসনশ্রেণী। স্ুবেশ কিস্কর 

দীড়ায়ে আসন পার্থে। কা”র(ও) কুরে শোভে 
সুবর্ণ ভূঙ্গার, পুর্ণ শীতল ললিলে 
কর্পুরবাসিত। কেহ ধরেছে ব্যজন, 

রচিত ময়ুরপুচ্ছে ; ধবল চামর 

লয়ে ঠাড়াইয়া কেহ; উবীর, চন্দন 

কার€) হস্তে ন্বর্ণপাত্রে । প্রতি চতুষ্পথে, 
2৮৮০৮০০০০৪০৭৪৭০০০১০০০০০০৩০০৪

০০০০৮৪৪৪দডি 

* পাঁঙ্যরাজ্যেয অর্থাৎ বর্তমান মাদুরা, টিনাতেলি প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রদেশের ভাষা। 
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পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; কন্তুরী, চন্দন 

রক্ষিত স্বর্ণাধারে। ঘিরি' সভাস্থল 
অশ্বারোহী, পদ্দাতিক বেড়ায় নীরবে। 

বৈতালিক গায় গীত ; উঠে বেদধ্বনি ; 

বাজে বেণু, বাজে বীণা, মধুর নিকণে। 
অসংখ্য দর্শক, নানাদেশসমাগত, 

শুনি; শ্বয়ংবর-বার্তী, পরিজন সহ, 

দাড়াইয়৷ বহির্ভাগে। অদ্রালিকা-চুড়ে, 

তরুক্কন্ধে, বাতায়নে, রথগজ *পরে 

নিবিড় জনতা । দেহ ঘন্মাক্ত আতপে, 

অশ্ব-খুরোখিত ধুলি শ্বাস করে রোধ, 

সৈনিক-প্রহরী বেত্র হানে পুষ্ঠদেশে, 
তবু কৌতূহলী লোক, অনিমেষ আঁখি, 
নিরখিতে বধৃবর। পথপার্ত্ে কোথা, 
বাঙ্গিছে বাদিত্র, নাচে নর্তক নর্তকী ; 

যুঝে মল্প মল্প সনে । কোথা যাদুকর 

দেখাইছে ইন্দ্রজাল। তরুতলে কোথা, 

সাজাইয়। দেবুমুণ্ডি, আসীন সন্ন্যাসী, 
শিরে জটা, অঙ্গে ভশ্ম, তুলি” শঙ্ঘধবনি। 
স্থুবিপুল ছত্রতলে, গম্ভীর মুরতি, 
ভূর্জ-ত্বকে লেখা! স্থুল গ্রন্থ উন্মো চিয়া, 
আঁকি রাশিচক্র, কোথা, গণিছে জ্যোতিষী । 

মোদক-শর্করা-শক্ত-তান্মুল-বিক্রেতা 
বসিয়াছে নাঞচ স্থানে । কোথ৷ পল্লীনারী, 

হরিদ্রারঞ্জিত বামে সমাবৃত় দেহ, 

সিন্দুর লেপিত ভাল, কাংস্যভৃষা করে, 
৬ 
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ক্রোড়ে স্তন্যপায়ী শিশু, ধূলিপুর্ণ পদ, 
দলবন্ধা, হরগৌরী-বিবাহ-সঙগীত 
গাইছে স্ত্তীব্র কণ্টে। অনাথ, আতুর, 
উপেক্ষিয়া প্রহরীর ভ্রভঙগী কঠোর, 

অন্ন, বন্ত্র তরে ডাকে “জয় মহারাজ' ; 

'মণিপল্সে হুম, বলি? ছুটে ভিক্ষুদ্ল, 

করে দারুময় পাত্র । গজের বৃংহিত, 

ভুরগের হ্ষাধ্বনি, ঢ্ধাভেরীরব, 
নরকণ্টম্বর সনে হয়ে সম্মিলিত, 
ক্ষুব্বসিন্ধুরোল সম পশিছে শ্রবণে। 

সভামধ্যস্থলে শোভে মঞ্চ শিলাময় ; 

আসীন সে মঞ্চপরে, দিব্য সিংহাসনে, 

মহারাজ জয়চন্দ্র সার্ববভৌম-বেশে 
গলে পুষ্পমাল্য, বজ্দ-বিভূতি ললাটে, 
বর্তূল মুকুতা-মালা শোভে বন্ষস্থলে, 

মাণিক্য কিরীট শিরে, রাজদগু করে। 
দক্ষিণে ভূপের, বসি" স্বতন্জ আসনে, 
রাজুর তুাচাষা, প্রশান্ত মুরৃতি ; 

পাশ্র, মিত্র, সভাসদ ঘিরিয়া চৌদ্িকে। 
একে একে ভট্টুগণ জানাইছে আসি" 

সমাগত কোন্ রাঁজা। মধুর বচনে 

কহিছেন মহারাজ নিরূপিত স্থানে 
বসাইতে প্রতিজনে। হেনকালে দূত 

কহিল আসিয়া এক ;-_ 

, পপ্রণিপাত, দেব! 
এসেছেন দ্বারদেশে পাঙুরাজ্োশ্বর, 
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কোথায় আসন তীর ?' কহিলেন তিনি ;_- 
'আসিয়াছি যোদ্ধ বেশে ; বেশ-বি্যাসের 
পাঁই নাই অবকাশ দূর পর্য্যটনে ; 
নাহি ইচ্ছা প্রবেশিতে সভার মাঝারে ; 

রহিব এখানে, যদি হয় অনুমতি ।» 

কুঞ্চিতললাট ভূঁপ জিজ্ঞাসিলা ধীরে ;-- 
“পাণ্ুরাজ্যেশ্বর !,তট্! পাুরাজ্য কোথা ?” 

বিনয়ে কহিল ভটু ;-- 

“আছে, মহারাজ ! 

চের, চোঁল, পাষ্যরাজ্য স্থদূর দক্ষিণে । 
কিন্তু হীন ক্ষজ্্র তারা; আদান, প্রদান 

নহি তাহাদের সাথে ; প্রভুর যা" রুচি।” 

“হীন ক্ষভ্র” ? 

সবিস্ময়ে কহিলা নৃমণি ;-_- 
“কিবা প্রয়োজন তবে আনি” সভা মাঝে ? 

থাকুন বাহিরে, তীঃর যথ! অভিরুচি ) 
কহিও, সাক্ষাৎ হ'বে সয়ংবর পবে।» 

বিদায় লইল! দুত। সমাগত, ক্রমে, 

মালব, গুর্জজর, সিদ্ধ, স্রা, কাশী 
নান। দেশ হ'তে যত ক্ষ্র নরপতি ; 

কেহ অশ্ব, কেহ গজে, কেহ রথোপরে 
সঙ্গে ভৃত্য, পরিজন । আদরে সবারে 

বসাইছে যথাস্থানে পাত্রমিত্রগণ। 

কেহ বা তকুণ যুবা, স্থরূপ, সুন্দর ; 
পঞ্চাশোর্ধ, স্ুপ্রবীণ কোন কোন) জন; 

কেহ বা সপ্ততিপর, শিরে শুর্ুকেশ, 
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দন্ত বিগলিত ;_কিস্ত্ুঘোচেনি লালসা; 

এসেছেন বরবোশেএ কষিত কাঞ্চন 
বর্ণ কা"'র(ও) ; কেহ কৃষ্ণ পিঙ্গল কেহ বা 

স্কুল, সুন্মন, হত্য, দীঘ নন! দেহধারী। 

, শতরূপ বেশ, ভূষা; শোভে কার(ও) শিরে 

বিশাল উদ্ভীষ, স্কুল রথচক্র সম; 

টোপর কাহার(ও) মাথে ।, মল্লবেশে কেহ 

পরেছেন বীরধটী, দেহ অনাবৃত ; 

কেহ বা যবনবেশী । উত্তরীয় কার(ও) 

বাধা কটিদেশে, কার(ও) ক্ন্ধে প্রলম্ঘিত। 
কুণডুল শোভিছে কর্ণে, কানে রতুমালা, 
অঙ্গদে, বলয়ে যুগা বানু বিভৃষিত। 

কৌষেয় বসনে, মণি মুগ্তার আলোকে 
ঝলমিত সভাস্থল। ভাবে পুরবাসী, 
আবার ঘ্াপর যুগ এসেছে ধরায়; 

তাই হেন মহাধভ্, হেন স্বয়ংবর। 

ধগ্য ধন্য মহারাজ ! স্বর্গে স্বরপতি, 

মণ্যে জয়চন্দ্র মাত্র তুল্য পরস্পর । 

যবনিকা-অস্তরালে, রমণীলমাজে, 

শিরখিয়া রাজগণে, আকারে, ইঙ্গিতে 
চলিয়াছে নানাকথা। উঠিছে কোথাও 
স্থবির ধিক্কার, পরিহাস ঘটোদরে, 
নাসিকা-কুঞ্চন হেরি? মসীবর্জনে, 

শ্মিতলিগ্ধ বাণী লক্ষি” রূপবান শূরে। 
সমাগত শুতক্ষণ ; অস্তঃপুর হ'তে 

নিনাদিল শত শঙ্খ । স্ত্রাকণ্টসম্তব 



মষ্ঠ সর্গ। 

'উলু-লু” মঙ্গলধ্বনি, পুণ করি” পুরী, 
পশিল সবার কর্ণে। স্বর্ণ শিবিকা, 

কুন্থম-পল্পবাস্তৃত,_মুকুতার মালা 
ছুলিছে ঝালর তাহে, ঝলসিয়া আখি,-- 

বাহিরিল ধীরে ধীরে । পশ্চাতে তাহার, 

শুল করে, তীমমুদ্তি দৌবারিক দয়। 
শিবিকার এক পার্থে সখী প্রিয়ব্রত। 
ব্জন লইয়া করে? স্বর্ণপাত্রে লয়ে 
দধি, দুর্ববা, পুষ্পমাল্য, অক্ষত, চন্দন 

দ্রাসী এক, অন্য পার্খে, চলে সাথে সাথে। 

বসি' সে শিবিকামাবে সংযুক্তাস্ন্দরী 

সাজি স্বয়ংবরবেশে। সে রূপ-মাধুরী 

কেমনে বর্ণিবে কবি। পুর্ণচন্দ্র সম 

শোভিছে বদনকান্তি, মিদ্ধ আভাময়ী ; 

বিশাল, সুনীল নেত্র; প্রবালনিন্দিত 

শোতে চারু ওষ্ঠাধর ; বক্ষ গীনোন্নত ; 

স্টীণ কটিদেশ ; তনু ললিত, স্তুঠাম। 

কাঞ্চনে, রতনে, পুষ্পে সে বর মুরতি 
দ্বিগুণ শৌভিছে এবে। অরুণ-বরণ 

কৌষেয় বসন অঙ্গে ; মাণিক্য-কুগুল 
ঝলসি' দুলিছে কর্ণে, কণ্ে মুক্তামা লা, 

যুখীকার হার সনে ; হীরক-বলয় 
উজলিছে করযুগ ; মন্ত্রীর চরণে। 

সভামধ্যন্থলে, যথা, ব্বর্ণসিংহাসনে, 

বিরাজিত জয়চন্দ্র, শিবিকাবাহক 

আসি? ধাড়াইল তথা । সন্ত্রমে কুমারী 
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পৃর্থীরাজ । 

নামিল শিবিকা হ'তে মঞ্চের সম্মুখে ; 
অচল! চপল! যেন পশিলা সভায়। 

সহজ্র সহত্্র নেত্র, নির্ণিমেষ হয়ে, 

আবদ্ধ হইল ক্ষণে কুমারীর দেহে; 

স্পন্দিল সহজ্র বক্ষ ; রোমাঞ্চ উঠিল 

দেহে দেহে; তীব্রতর বহিল নিঃশ্বাস । 

অগ্রসরি” রাজন্তুত নমিলা প্রথমে 

গুরু তুঙ্গাচাধ্য-পদে। কহিলেন গুরু ;__ 
“লিভ মনোমত পতি, সংযুক্তাসুন্নবি !” 

নমিলা কুমারী পরে জনকের পদে ; 

কহিলেন জয়চন্দ্র গদগদ্দ ভাষে ;-- 

“লভ, প্রাণাধিকে ! লভ যোগ্যপতি তব।” 

নিশ্চল, নিঃশব্দ সভা । পিতার আদেশে 

দ্ড়াইল! উঠি" বালা মঞ্চের উপরে, 

নিরখিতে সভাস্থল । হেরিলা সুন্দরী, 

যত দূর চলে দৃষ্টি, শ্রেণী শ্রেণী পরে, 
উপবিষ্ট নৃপগণ। ঘিরি চতুদ্দিকে 
অগণ্য দর্শকবৃন্দ ; দীড়াইয়া দুরে 
অশ্ব, গজ, পদাতিক, নাহি জানি কত। 
* উত্ন্ৃক নয়নে বাল! হেরিল। চৌদিকে ; 

আতঙ্কে কাপিল বক্ষ, টলিল চরণ; 

কিন্তু, ক্ষণপরে, চাহি” সভা-ছারপানে 

আনন্দে ভাতিল মুখ, উদ্দিল অধরে 
মধুর হাস্তের রেখা । স্থির পদক্ষেপে 
নামি*মঞ্চ হ'তে বালা, পুর্ববমুখী হয়ে, 

প্রণৃমিলা, করজোঁড়ে, ইউদেব-পদে। 



ষ্ সগৃ্। ১৪৫ 

নিরখিয়। কুমীরীরে আগতা সঙায় 
আকারে, ইঙ্গিতে যত বিবাহার্থী ভূপ 
প্রকাশিল। মনে'ভাব ; গুণ যাহ! ধার 

দেখা ইতে ব্যগ্র সবে। মন্লবীর কেহ 

স্কন্ধ, বঙ্গ, বাহুযুগ চন্দন- 

আস্ফালিয়া, মুহুন্মু্, বসিলা গৌরবে। 
অসিযুদ্ধে পটু বীর, 'অদ্ধ মুক্ত করি”, 

রাখিল! পিধানে অসি। কাকপক্ষ সম 

স্চারু কুস্তল কেহ অঙ্গুলি-মাজ্জনে 
মস্থণ করিল শিরে । কোন মহামতি, 

দীর্ঘ গুন্ফ, বিনাইয়া দীপশিখাকারে, 

মুকুর লইয়া, যত্রে, লাগিলা হেরিতে, 

হরষে আন্দোি শির। বসন, ভূষণ 

কিরীট, অঙ্গদ, হার ধার যা, শ্ুন্দর 

করিলেন স্বিন্যন্ত। আবার কেহ বা, 

পাছে শুরুকেশ পড়ে নয়নে বালার, 

তাই, অতি সাবধানে, টানিয়া উষ্ঠীষ, 

আবরিলা কর্ণঘুল। বৃঝোগুণে যিনি. 
কুজপৃষ্ঠ। নতদেহ, তিনিও অ াবেগে 
বসিলেন খু হয়ে সিংহাস্ন্পরে। 

সন্ত্রমে নমিয়া ভূপে, কুমারীর পাশে, 
আসি, দীঁড়াইল ভট্ট। বয়সে প্রবীণ, 

তবু খজুদীর্ঘকায় ; হেমদ্ণ্ড করে, 

কণে রত্রাক্ষের মালা নবরণসূত্রে গাথা, 
পরিধান পীতবাস, চন্দন ললাটে। 

সঙ্গে লয়ে কুমারীরে অুগ্রসরি' ভাট 
১৪ 



পৃর্থারাজ। 

দাড়াইল আসি, যথা কনক আসনে 

বসি রাজপুত্র এক ; কহিল বিনয়ে ;-- 

“সম্মুখে তোমার হের, স্চারুহাসিনি ! 
জম্মুরাজপুজ এই. পাণিপ্রার্থী তব । &* 
দান, ব্রত করে লোক স্বগলাভ তরে ; 

কিন্ত স্বেচ্ছালভা তব হ'বে স্বর্গবাঁস, 

বরিলে এ রাজন্ুতে । (সীন্দর্য্যে, শোভা য় 

ভূষ্বর্গ বলিয়া যা”র খ্যাতি মত্ত্যলোকে 

সে কাশ্মীর, অবিভিন্ন জন্মুরাজ্য হ'তে । 
হেরিবে মানবী হয়ে স্বরগের শোভ।; 

তটিনী রজতজ্মোতা, ক্ষেত্র চিরশ্যাম, 

নির্ঝর মুকুতাক্রাবী, তুঙ্গ মহীধর, 
সজ্জিত বিচিত্র বর্ণে আলোক-সম্পাতে, 

জুড়াইবে আঁখি তব। অনাদরে তথ 

জনমে যে ফুল, শৈলে, প্রান্তরে, পুলিনে 
হুল্পভ তা” রাজোগ্ভানে। কমল-ম্বুরভি 

রহে সেথ। নিগ্জানিল। সৃধাসম স্বাদ 

জনমে বিবিধ ফল। নর, নারী যত 

দেব্যমু্তি, দেবলোকে গন্ধরর্ব যেমতি। 
তীক্বুদ্ধি জন্মুরাজ রাজনীতি-গুণে 
করেছেন বশীভূত গজনী-অধীশে ; ৭" রা 

* জান্দু এক্ষণে বর্তমান কাশ্মীররাজ্যের একটা বিভাগ । কাশ্মীররাঁজ শীতকালে জন্ম,তে 
বান করেন। কাশ্মীর ও জন্ম, একাধিকবার সংযুক্ত ও বিভক্ত হুইয়াছে। 
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নাহি বহিঃশক্রভয়। নিশ্চিন্ত হইয়া 

উভয়ে রহিবে স্থুখে। শারদ নিশায় 

পুষ্পিত যৃথিকা-কুঞ্জে করিবে বিহার, 

শচী স্থুলোচনা যথা দেবেন্দ্র সনে 

নন্দনকানন মাঝে । দেখ বিচারিয়া 1৮ 

বুঝি' কুমারীর মন, ত্যজি' জম্মুরাজে, 

চলিল সম্মুখে ভু, উপবিষ্ট যথা 

গুঙ্ভরের অধিপতি ; কহিল সম্বোধি' ;_ 

“হের, চারুনেত্রে! এই সম্মুখে তোমার 

সেই বীধ্ধ্যবান্ ভূপ, নিজে জলনিধি, 
বিশাল পরিখারূপে, রম্য রাজ্য ফা'র 

রক্ষিছেন দিবানিশি । ছুদ্ধর্ষ সমরে 

গুর্জর-ভূপতিগণ। ইন্দ্রজাল-বলে 
বলী ভূপ সিদ্ধরাজ প্রতিদ্বন্্রী নৃপে 
আনিল! পিঞ্ধরে তরি” ; তাই, কোন ভূপ 

না করে সাহস যুদ্ধে গুঞ্জজরের সানে ; 

নিঃশঙ্ক বহিবে তুমি । কহে সর্ববজন, 

“বাণিজ্যে লক্গমীর বাস? ; সত্য লোকমাতা 

বিরাজেন মুর্তিমতী গুর্জরের মাঝে । 
দেশ দেশাস্তর হ'তে সার্থবাহগণ 

আনে সেথা পণ্যদ্রব্য । যখন যা” রুচি, 

অশনে, বসনে, যানে, বিলাসভবনে, 

1 

লভিবে তা” ; দেখ, এবে, বিচারিয়া চিতে ।৮ * 
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চাহিয়া সখীর পানে কহিলা কুমারী ;- 

“চল অন্য কোথা 1 

ভটু চলিল বথায় 

নৃগতিকুমার এক বসি নতশিরে। 
কহিল মধুর ভাষে ;-- 

“শুন, ব্রতশীলে ! 
বিখ্যাত চান্দেল-কুল রাজপুতমাঝে ; 

গিরিছুর্গ কালিঞ্জর, অধষ্য শত্রুর, 

যে কুলের পরাক্রম করিছে প্রচার ; 

বীরের আশ্রয় ধা"রা, শিল্পীর স্মহাদ, 

নিত্য ধশ্মকশ্ম্নে রত। যে বংশের কথা, 

গগনে তুলিয়া শির, দেবালয় শত 

ঘোষণ। করিছে লোকে । সে বংশললাম 

এই রাজপু্র, শুনিঃ বপ, গুণ তব, 

সমাগত পাণিপ্রা্থী। ভক্তিমতী তুমি 

দেব দ্বিজে, দেবালষ চিরপ্রিয় তব। 

শত শত শিল্পী, গুণে দেবশিল্পী সম, 

পসেবে এই রাজকুলে। ইচ্ছা থাকে তৰ 
*প্রতিিতে দেবালয়, অনুকূল পতি 
না পাবে এমন আর; দেখ ভাবি” মনে ।”% 

নীরব রহিলা বাল! । বুঝি অভিপ্রায়, 
আবার চলিল ভট্ট ; নিরখিয়। বামে 

সক বাকা শজহ শিপ পাল | পপি অর বিএ আস পাস | পপ পাপন লি লাশ 
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ব্যাকুল, সতৃ্ণ নেত্র রাজহতে এক 

দাড়াইল পুরোভাগে ; কহিল সম্বোধি ;-- 

“ক্ষম অপরাধ মম, রাজেন্দ্র-নন্দিনি ! 

নিবেদিব গু কথা । কহে কবিজন ; 

কোমল নারীর প্রাণ ; চাহে পবিণয়ে 

অনস্ত, অশ্রান্ত প্রেম । যদি, ববাননে । 

চাঁহ হেন প্রেম তুমি করহ বরণ 

এই নৃপন্তে, কচ্ছবাহ-বংশোদ্কুত। 
প্রেমিক এ রাজবংশ; জনক ঈার, 

“বর-নৃপ” বলি' ধার খাতি ভূমগুলে, 
রহি”, অনুদিন, নব মহিষীর সনে, 

প্রমোদকক্ষের মাঝে, হাঁরাইয়াছিল 
রাজ্য, ধন; প্রিয়াসঙ্গ না ত্যজিল তবু; 

এ হেন অপূর্ববপ্রেম ছুল্লভি এ ভবে । 

পিতৃগুণ লভে পুন্্র ; যদি, সুহাসিনি ! 

চাহ অবিচ্ছ্দে প্রেম, ইনি যোগ্য তব ।৮। 

ঈষত হাস্তের ভাতি বালার অধরে 

হ'ল প্রস্ফ,টিত। হেরি? আনন্দসলিলে 
ডুবিল সে নৃপন্থুত; কিন্তু ক্ষণপরে, 
শুনিল কহিছে ভটে সী প্রিয়ব্রতা ; 
“চল ভটু! এই পথে; বাড়িতেছে বেল1।% : 

শশা এপ্স পথ | কাস জল পন সপ পে লাক ওল, বার 
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যথায়, সভার প্রান্তে, জনতার মাঝে, 

দ্বারপালবেশী নিজ প্রতিমুর্তি-পাশে, 
উপবিষ্ট পৃরীরাজ, আসিলা। কুমারী । 
ছল্মবেশে নৃপবর ; দীর্ঘজটা শিরে, 
শ্মশ্রু-বিমণ্ডিতমুখ, গলে গুঞ্জমালা, 

শঙ্খের কুগুল কর্ণে। আয়স কঞ্চুকে 

সমাবৃত বানু, বক্ষ ; লৌহ শিরস্ত্াণ 

শোভিত উ্ীষ' পরে। তুল্য বেশধারী 

গোবিন্দ, নৃপের পার্খে, শিলামু্তি সম, 
দাড়।ইয়া অসি করে। বামে উভয়ের 

ধবল তুরঙ্গ এক, মহাবলবান্, 

চাহি" প্রভূমুখ পানে, ভেষাধবনি করি", 

মুর্ম,হু খুরাঘাত করিছে ভূতলে। 
নিরখিয়া কুমারীরে আগতা সম্মুখে 

গোবিন্দ, নৃপের কর্ণে অন্ক,ট ভাষায়, 
কঙ্জিলা ;--“বিলন্মে দাদ! ! কিবা প্রয়োজন ? 

ধরি' কর, অশ্বপুষ্টে তুলুন বধরে।” 
প্তিষ্ট ভাই! যতক্ষণ”, * 

রি কহিল নৃমণ্ি ;-- 

“সংযুক্তা না করে মোরে বরণ সভায় 

নাহি অধিকার মোর স্পর্শিতে তাহার 

পুতদেহ, পত্বীভাবে ; তিষ্ঠ ক্ষণকাল।* - 
চেনেনি অপরে নৃপে। কিন্তু সংযুক্তার 

উৎসুক আকুল নেত্র চিনিয়া নিমেষে, 

রোমাঞ্চ তুলিল দেহে। চিত্রার্পিত প্রায় 
নিরখে বিল্ময়ে ভট্ট » সথীকর হতে 
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ক ল লয়ে অর্থ, লয়ে মাল্য নুপতিনন্দিনী 
পুজি দ্বারপাল-ুক্তি, অর্্য সম্পিয়া, 

. কণ্টে পরাইয়া মাল্য, নমিলা সন্ত্রমে । 

.... অমনি সহক্র কে উঠিল নিনাদ, 
জয় পৃথীরাজ জয়, চমকিল সভা । 
আতঙ্কে, বিস্ময়ে লোক নিরখে নয়নে, 

পাঁওুরাজ্যেশ্বর, ধরি” সংযুক্তার কর, 

তুলি” অশ্থ পরে তারে, পার্থে বসাইয়া; 

কশাঘাত করি? বাজী দিলা ছুটাইয়া 
গন্গাতীর পানে । ক্ষণ রহি” চমকিত 

_.. উত্তোলিল মহাশুল শিবিকারক্ষক 

প্রহরী, সহসা কিন্তু জড়ীভূত বাহু 
হইল জ্সাতঙ্কে, ভাবি? কি জানি সে শুল 

বিদ্ধ করে কুমারীর স্থুকোমল তন্ু। 

না হ'তে মুহূর্তগত, হায় ! অভাগার 

ধৃতশুল হস্ত, ছিন্ন অসির আঘাতে, 
_ পড়িল ভূতলে, করি, স্তপ্তিত দর্শকে । 

: ভাঙ্গিল চমক ; ঘত রাঠোর-সৈনিক, 

কুন, কব, শথাহত, সিংহনাদ করি» 

.. ধাইল পম্চাতে। কিন্তু চৌহান পদাতি, 
 ছুর্ভেদ্য প্রাচীর সম, নত করি' শুল, . 

ূ নি দাড়াইল মধ্যপথে। অগ্রে সবাকার 

..- গোবিন্দ, মাতজ থা দলে নলবন, 

. দলিতে লাগিলা তথা রাঠোর- শু ক 

আর্তনাদ, সিংহনাদ, রণতেরীরব | 

পুরিল কনোজপুরী। উৎসব-কৌতুকে, 
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.. নৃত্য-শীত-বাদ্য-রঙ্গে রাঠোরসৈনিক, 
ছিল মস্ত, অন্মনা ; শান্তিরক্ষা তরে 
. : ছিল মাত্র শত্্রপাণি; কিন্তু নাহি ছিল, 
.. অত্তকিত আক্রমণ নিবারণ তরে, 
_ সাজি' চতুরঙ্গ দলে। কোথায় নায়ক, 
কে করে আদেশ দান ? তথাপি নির্ভয়ে 
. দীড়াইল আসি, ক্রমে ব্যুহবদ্ধ হয়ে, 

_. ঘিরিয়া চৌহানগণে | শক্রসংখ্যা ছেরি' 
গোবিন্দ জলদমন্দ্রে বাজাইলা তুরী। 
অযুত সৈনিক, সাদী, নিষাদী, পদাতি, 

ছদ্মবেশে নিমন্ত্রিত-রাজসৈন্যচ্ছলে, 
-. ছিল নানাস্থানে; আগি,, মুহূর্ত মাঝারে, 
 ধাড়াইল জুসভ্জিত ; দৃটব্রত সবে 

_: চৌহানের অপমান প্রতিশোধ তরে। 
- ' বাধিল তুমুল রণ; পথ, ঘাট, মাঠ 

-, রাঠোর-চৌহান-রক্তে হইল লোহিত, 
. হুতাহতে পরিপূর্ণ হইল নগরী। 
: 'দ্বিবা শেষ, সারানিশা। চলিল সমর ; 
: ফত যে উভয় দলে মরিল সৈনিক, _ 
_ আত্মীয়, কুটুম, বন্ধু হানি' পরস্পর, 
কে পারে গণিতে ? দীপ্ত কন্দুক- -নিক্ষেপে 
_. দগ্ধ হ'ল নিমন্ত্িত কত নৃপতির 
-. চারু বন্তরাবাস; কত দর্শক, যাচক 
.: হুল বিমদ্দিত অশ্ব-গজ-পদূতলে ; 
উঠিল ক্রন্দনধবনি' কত, গৃহ হ'তে। চি 
ধন্য শিক্ষা গোবিন্দের ! দুর্বার লং গ্রামে 
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চৌহান-সৈনিক রণে মখিল রাঠোরে। 
না পারি" সহিতে, শেষে, ভয়ে ভঙ্গ দিয়া, 

ধাইল কনোজ-সেনা । জয়ধ্বনি করি, 

গোবিন্দ ফিরিল! হর্ষে দিল্লী অভিমুখে । 
হেথা পৃথীরাজ, অশ্বে লয়ে সংযুক্তারে, 

আসিলেন গঙ্গাতীরে । রাঠোর-সৈনিক, 

নৃপের পশ্চাতে ছুটি; আসি” বাধা দিতে, 
অব্যর্থ শায়কে বন্ছু ত্যজিল পরাণ, 

অনলে পতঙ্গ প্রায়। কাতর! কুমারী 
চাহিলা ভূপের পানে । সন্বরিয়া শর, 

সান্তৃনিয়া সংযুক্তায় করে ধরি? নীর 
তুলিলেন তরী'পরে । অমনি ইঙ্গিতে 
লৌহ-দ শতবাহু আকধিলা বলে 
বহিত্র, ছুটিল তরী ঝটিকার বেগে । 

অনুকুল শ্রোত, বায়ু হইল সহায়, 
অদৃশ্য হইল তরী মুহুর্তের মাঝে ।% 
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. বঙ্িলেন পৃথীরাজ তরশী ম মাঝারে 

ক বে সংযুক্তার কর, নির্নিমেষ আখি 
ছুইজনে ; বাক্য নাহি স্ফ রিতে বনে 

. .. কি কাহিনী নয়ন যে কহিল নয়নে 
. “উভয়ের, কেবা বল পারে বর্ধিবারে ? 

 :বুঝহে, ভাবুক ! কবি অক্ষম বর্ণনে। 

হাউ 



ভনগ্ষ্ম আর্গ | 

হে করুণ, হে কঠোর, বিশ্বপাত। দেব ! 
নাহি বুঝি কি নিগুট, ছুর্বেরবাধ্য নিয়মে 

পালন করিছ সি ; কুটিল, সরল ; 
মধুময়, তিক্ত ; পূর্ণ-অমৃত-গরল। 

আরঞ্জিতা সান্ধ্যরাগে হাসে বস্ুমতী, 

শীস্ত বিশ্ব, চরাচর আনন্দে মগন ; 

অকম্মা কোথা হ'তে এল ঘুর্ণিবায়, 

চর্ণ দেশ; আর্তনাদ উঠিল ধরায়। 

স্থখের সংসার, আহা ! পুর্ণ ধনে, জনে; 

পিতা, পু, শ্বশ্র, বধু বদ্ধ স্েহভোরে ; 

এক মন, এক প্রাণ। উঠিল কি বিষ! 

জঙ্রিত সর্বজন, কাদে অহনিশ। 

নবীন যুবক ; স্থখে আশান্বিত কত; 

স্বাস্থ্য অনবদ্য ; শ্রমে, কুর্দনে, ধাবনে 

দকলের অগ্রবর্তী ; গ্রাসিল কি রোগ, 

' জীর্ণ ভগ্নদেহ যুবা, লুপ্ত স্থখভোগ। 

হর্ষে মগ্লা দিল্লী আজ, না ধরে গরব ; 

বিজিতা রাঠোর-লক্ষমী চৌহানের ঘরে ; 

আর্ত, পঙ্গু, গৃহে যার অন্ন নাহি হয়, 

সে ও মহোশুসাহে বলে পপূর্থীরাজ জয়।' 

লাঞ্ছিত কনোজবাসী, খ্রিয়মাণ প্রায়, 

রোষানলে দগ্ধ; কহে ;+-এত আয়োজন 

* বৃথ| হ'ল ! হ'ল শেষে এই পরিণাম ! 
ডুবে গেল চিরতরে কনোজের মান ! 



১১৬ পৃর্থীরাজ। 

কেভ বলে ;ভে বিধাতঃ ! বুক ফেটে যায়, 

রাজন্ুতা হ'তে হ'ল এই সর্বনাশ ! 

দেখিয়াছি নিজে তিনি, বসি” অশ্বপরে, 

যোগায়ে দেছেন বাণ পর্থীরাজ-করে ।” 

ংযুক্তা মিলিতা সুখে পৃর্থীরাজ সনে, 
আকৈশোর-পুষ্ট আশা পূর্ণ দোহাকার ; 
মহোগুসবে উভয়ের কাল কেটে যায়, 

বসর দিবস সম, দিন ক্ষণপ্রায়। 

এ সুখের, এ ছুঃখের কিবা পরিণাম 

ভূমি বিনা, হে সর্ববজ্্ ! অন্য নাহি জানে; 
মভিভ্রান্ত, তাই, এই রাঠোর, চৌহান 

নাহি গণে ভাবী, শুধু হেরে বর্তমান । 

চল, হে পাঠক ! তবে, ত্যজি' আর্ধ্যভূমি, 
যাই পুনঃ ফিরি” সেই গজনীনগরে, 

নিরখি সেথায় ঘোরী, লয়ে মন্ত্রিগণে, 

চূর্ণিতে হিন্দুরে রত কোন্ আয়োজনে । 

বসি সেই কক্ষমাঝে মহম্মদ ঘোরী ; 
খ্বামে তার হামজবী, দক্ষিণে কুতব 7- 

কিন্তু নাহি নিজস্থানে বসি, মৈনুদ্দীন, 
াড়া'য়ে তথায় এক যুবক নবীন। 

লক্ষিণ সে যুবকে, ঘোরী কহিল! কুতবে ;-_ 

“এই কি সে বক্তিয়ার ? * ধা'র কথা তুমি 
* বঙ্গবিজেতা মহম্মদ-ই-বক্বিসার ।॥ ইনি সাধারণের নিকট বক্ধিয়ান খিলিজি নামে 

গরিচিত। মত হস্তীর সহিত যুদ্ধে, বঙগবিজয়ে এবং ওপস্পুরীর মহাবিহার-ধ্বংদে ইহার প্র , 

তির বিভিন্ন লক্ষণ হ্বাক্ত হইয়াছে। উত্তরকালে ইনি কখনও দিশ্লীশ্বরের সেনাপতিরগে। 



সপ্তম সর্গ। ১১৭ 

বলেছিলে ? দেখি এ'র নবীন বয়স ; 

আছে কি দূতের যোগ্য ধীরতা, সাহস ?” 

কহিলা কুতব ;-- 

“সত্য অল্পবয়া ইনি, 

কিন্তু দৃ়তায়, প্রাভো ! চাতুর্য্ে, কৌশলে 
সমতুল্য এ যুবার আছে অল্প জন, 

প্রাণপণে রাজকার্য্য করিবে সাধন 1” 

“উত্তম” কহিল ঘোরী ;--- 

“পরীক্ষা করিতে 

নাহি বাধা ; ক্ষমতার দিলে পরিচয় 

উন্নতি হইবে ক্রমে । বল, বক্তিয়ার ! 

কোন্ কাধ্যে দক্ষ তুমি ? ল'বে কোন্ ভার ?” 

কহিলেন বক্তিয়ার ;-- 

“যে কাধ্যে প্রভুর 

অভিরুচি, সেই কার্যা করিব সাধন ; 

রণে, দৌত্যে, চরকাধ্যে লভিয়াছি জ্ঞান, 

শিখিয়াছি তাঁঘা, ইচ্ছা.যাই হিন্দুস্থান |” 
লাখ শান আজ পক এজ পি সপ পালার সপ জিত ও শপ গা পপ আপি ডক পপ পর পর চা গর তাপ 

টি 

কখনও থা! স্বাধীনভাবে কাঁধ্য করিলেও, প্রথমে, গজনী রাজসভার় কাঁধ) আরম্ভ করিয়াছিলেন ; 
কুখসিৎ রূপের জন্য উপরিদ্থ কর্মচারীর প্রীতিভাজন হইতে না পারিয়] কা্ধ্য ত্যাগ কযেন। 
তবকাৎই নাসিরী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে /;--1716 %৪5 2:1)00 10108600105, 
80160715106) 10051310, ৮010১ 92201005220. 69001. 1776 09009 1000) 815 

(71955 00 0006 000 01 01992102730. 00 006 20016106-7811 ০01 005 00123170108 

01006 90102 01012200017) 21005070060 55207101005 10158024862 

(08981020606 06 076 1715157 1095157) 508056 10) 06 51870 06 09 0755৫ 0 
10090 08808, 1715 001%910 910069137105 25 10007016920. 010101510955835108 3 

১৪ ৪ 50191 86106700 ₹95 25515080. 101, 1015 75175160150, 9770 006 19৫. 
(19215179150 02706 10010 17109951212, 

৬0], 8, 26, 548-49 



১১৮ পৃর্থীরাজ । 

“শিখিয়াছ ভাষা ? অতি উত্তম সংবাদ ;৮ 

কহিলেন ঘোরী ;-- 

“তবে হামজবী সনে 

যাও হিন্দুস্থানে ; দৌহে রবে সাথে সাথে ; 

কাধ্যের সুসিদ্ধি যেন তোমাদের(ই) হাতে । 

পথ, ঘাট, অন্ত্রশালা, সৈনিক-নিবাস 
দেখিবে সতর্ক হয়ে ; প্রক্কৃতি প্রজার, 

রাজভক্তি ল'বে বুঝি' ; লুণ্টন, পীড়ন 

নহে লক্ষ্য মম, চাহি রাজ্য-সংস্থাপন। 

ভেদনীতি আমাদের হইবে সহায়; 

হিন্দু, বৌদ্ধ মাঝে আছে তীব্র দ্বেষানল ; 
অনভ্যস্থ বৌদ্ধ রণে, অন্ত্র-ব্যবহারে, 

মরিবে সহজে ; হিন্দু না রক্ষিবে তাঃরে ।* 

উচ্চবর্ণ জন কত মাত্র ছিন্দুস্থানে, 

অন্তাজ, অস্পৃশ্য, শূত্র শুনি অগণন 3 

লাঞ্থিত, দলিত এই নীচ জাতি যারা 

বুদ্ধিহীন, বীর্যহীন মেষ সম তারা । 
* ওদপ্তপুরীর স্রহাবিহারধ্বংসে বক্তিয়ার মহুদ্দদ ধোরীর কথা! সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। বাহ! 

তিনি হুর্গ তাবিয়া! ধ্বংস করিয়াছিলেন তাহা একটা বৌদ্ধ সত্যাগাম ও বিদ্যালয় মাত্র ছিল। 
বাহাদিগকে মুসঙামান' ইতিহাসলেখক হিন্দু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা 
বৌদ্ধ ছিল। মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন ;--1776 (018118171080-- 89102 
80%8060 (0 006 (86589 0 00601055501 73197 ৮111) (0 10150750 

00075677067) 10805605156 51000012100. 580961019 9056:80 106 01906, ৯ 
21 ৮1710 01005 01009000050-7-88805217 9৮ 00৩ 00:06 01 1005 1006010)5 0015৭ 

001095616 11510 09৬ 00561001005 £76-55 01 055 01806 2130 10055 021260160 

08510070855 204 2০৫01760 £62৮ 0901, 205 86565 00100510106 
11018118015 0 00586 01505 9616, 210 20555001006 10015 0 10056 
81781705605 1890 07617185205 51185500৪10 0765 9615 ৪11 512177, 20216 সতত 5 

21651 0810005 01 00085 00515 7) 506 ৬1060 911 18556 00015 05006 00061 00৫ 



সি পা ক কপ 

সপ্তম সর্গ। ১১ 

না আছে দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, না আছে সাহস, 
শৃঙ্খলা, সমরনীতি না পারে বুঝিতে 

পদাঘাতভয়ে আসি” অসি ধরে রণে; 

কি শক্তি তা*দের যুঝে আমাদের সনে ? 

শান্তর, বিধি হিন্দুগণ রচিয়াছে বন্ছ ; 

কিন্তু এই স্থুল তত্ব ভাবে নাই তা"! ; 

দেহের প্রত্যঙ্গ ষদি সবল না রয় 
সে দেহ বলিষ্ঠ, দৃঢ় কখন(ও) কি হয় ? 

পঙ্গু, জড় প্রায় রাখি' অসংখ্য মানবে 

কেমনে সমাজবপু হ'বে বলবান ? 

ভগ্ন যা'র মেরুদণ্ড হ'ক ন! সে বীর, 

পারে কি দীড়া,তে কভু উচ্চ করি' শির ? 

হক দীন, হক দস তবু মুসলমান 

জানে রাজা, মন্ত্রী হতে অধম সে নয়; 

প্রতিপদে হীন, নীচ করিয়া শ্রবণ 

নহে ভগ্মোৎসাহ, নহে সন্কুচিতমন। 

আজ যে দারিদ্র্য-বশে নীচকাধ্যে রত 

অশ্বপাল, চম্মকার, ভৃত্য, ভারবাহী ; 

সে ও ভাবে যদি তা'র গুণ কিছু রয়, 
রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব তাঁর অসম্ভব নয়। ॥ 

0056%20108 06 10১৩ 10521008105 055 5010010000060 2 01100105101 13100005 (৮2 

(05510018170 £1%6 00620 10001009007) 16910500108 10৬10775010 01 01055 00018 3 

005 1015 0600৩ 17400051320. 10650 111160. 07. 18:010178 9000510060 
810) 08 ০020661160৫ 0055 00015 1 955:10000. (996 1005 %71১01৩ 01 079 

00111655 8100৯ 011] 935 ৪. 0011885 200 10,096 571000 (0780, (965 ০৪11 & 
০0116£5 01199:. 10078091567 85117 25552, 

নালনসায়, বিত্রহ্ণিলায়, সর্ব্বজ, যুসলমীনগণ বৌদ্ধদিগ্ণের সন্থঘে এইরূপ আচয়ণ করিয়াছিলেন। 



শহও পৃর্থীরাজ। 

বীর্য, বুদ্ধি নীচজনে মস্লিম-সমাজে 

করে উচ্চ; আত্মাদরে দৃপ্ত তাই তা'রা; 

হিন্দুর যে নীচ, রহি” নীচ চিরদিন, 

হতমান, স্বল্লায়াসে হইবে অধীন। 

মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণ শাসে হিন্দুস্থান, 
অন্য যা"রা রাজতন্ত্র অভ, উদাসীন; 

কোথা পা+বে স্ফুত্তি তা'রা, কোথা পাবে বল? 

পলা”বে সঙ্কটকালে ত্যজি' রণস্থল। 

আছে রাজপুতজাতি বটে বীধ্যবান, 

সম্মিলিত হ'লে তারা অজেয় সমরে ; 
' কিন্তু গ্রামে, গ্রামে তা'র! রাজা জনে, জনে ; 
সবে সার্বভৌম, হ'বে মিলন কেমনে ? 

নাহি সখ্য, নাহি মৈত্রী রাজপুত মাঝে ; 
অল্পে রুষ্ট, হানে অসি বক্ষে পরস্পর ; 
তথাপি ছুঙ্জয় এই রাজপুত-দল ; 

বুঝি” ল'বে তাহাদের কিবা বলাবল। 

, যে যে শ্রেষ্ঠ রাজপুত আছ্ছে হিন্দস্থানে 
পনৈন্য, অর্থ কার কত লইবে সংবাদ; 
পৃ্থীরাজ প্রতি দৃষ্টি রাখিবে সতত ; 
সে হই্ো জিত, অন্যে হবে পদানত। 

দিল্লীতে তোমরকুল ছিল রাজপদে, 

মাতাণহ-রাজ্য পেয়ে বসেছে চৌহান ; 
আছে বাহ্া শিষ্টাচার চৌহানে, তোমরে, 
কিন্ত মনোগত প্রীতি নাহি পরস্পরে । 



সপ্তম স্্গ। ১২১ 

পৃর্থীরাজ নিজে ত্র, জ্ঞাতিগণ তা” 
কিন্তু মহাদরপঁ ; শুনি, কাহ্াই চৌহান 
সভামধ্যে, ধৈর্যযহীন হয়ে, বিনাদ্দোষে, 
প্রতাপচালুক্যে বধ করিয়াছে রোষে। « 

ক্ষতিগ্রস্ত, ঈর্ষীপন্ন, লাঞ্ছিত, বিজিত, 

বহুশক্র চৌহানের আছে হিন্দস্থানে ; 
আক্রমিলে মোরা, তা”রা যদি সবে ভয়ে 

নাহি দেয় যোগ, রবে উদাসীন হয়ে । 

শত্রুর যে শক্র তারে মিত্র ভাঝি' মনে 

পৃথীরাজ-শক্র সনে হইবে মিলিত ; 

উচ্চ, নীচ যে যা” হ'ক, পুরুষ কি নারা, 

যথাযোগ্য কার্যে সবে কোরো সহকারী । 

থাকে শক্র রাজা, তা*র যাইবে সভায়, 

থাকে শত্রু সাধু, তা'র যাইবে আশ্রমে ; 

যাইবে শ্মশানে ; শুনি শত্রধবংস তরে 

ভ্রান্ত হিন্দু শব লয়ে পূজা সেথা! করে 

পৃ্বীরাজ-শক্রু মাঝে শ্রেষ্ঠ ছুই জন, 
কনোজের'রাজ। আর জদ্মুঅধিপতি ; 

হয়েছে নৃসিংহদেও পদে মোর নত, 
তুমি গিয়া! জয়চন্দ্রে কোরো হস্তগত । 

* কাহাই পৃথুয়াজের পিতৃব্য ছিলেন। টাদকবি গাহার প্রকৃতি অত্যন্ত উত্তর বলিয়া বর্ন 
করিয়াছেন। জানহালওয়ারার অধিপতি ভোলাভীমেয় পিতৃবা সারঙগদেবের পুত্রগণ দেশ 
হইতে তাড়িত হইয়া, পৃথীয়াজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের অন্তত প্রতাগ 
চালুক্য রাজনভাঁয় বসিয়া, অন্তমনন্ক ভাবে, গৌফে তা" দিয়াছিলেন, এই অপরাধে কাই 
চৌহান ভাহাবে+ও তাহার জতাদিগকে বধ করেন।*পৃীরাজ ফাহাইএর এই ব্যবহারে অসওষ্ট 
হইয়া পিতৃব্য হইলেও) অঁহাকে চন্গ্ বাঁধিয়! থাঁকিতে বাঁধা করিয়াছিলেন। 

পৃর্থীরাজরাসো1--কান্হাঁপট্ি সময় । 

সপ 

৯৬ 



১২২ পৃর্থীরাজ । 

উত্তরিলা বক্তিয়ার ;-- 

“প্রভৃর আদেশ 

শিরোধাধ্য ; কিন্ত্রু শুনি মুললমান প্রতি 

দারুণ বিদ্বেষ, ঘ্বণ। হিন্দুদের মনে, 

কি করিব, অকল্মাড বিরোধ ঘটনে ?%” 

“নাহি চিত্ত,” ৃঁ 

বক্তিয়ারে কহিলেন ঘোরী ;-- 

“বলে যাহা সাধ্য নয় সাধিবে কৌশলে । 

বিচাঁরিলে ধন্ম জয় নহি হয় রণে ; 

বিশেষতঃ কিবা ধন্ম কাফেরের সনে ।% 

দুর্গম উচারগড় জান কি কৌশলে 
জয় করেছিনু আমি? করিনু শ্রবণ, 

রাজা, রাণী পরস্পর ঘ্বণা করে মনে ; 

শুনি এক দাসী বাধ্য করিলাম ধনে । 
এ 

* বিধন্মার সহিত সত্য রক্ষা করা নিষ্রয়োজন এই সংস্কার বহু মুসলমান বীরের চরিত্র 
কলছ্ষম্পৃ্ঠ করিয়াছে। বীয়বর সের দার আদেশে রৈসিন দুর্গে হিন্দুদদিগকে হত] কর! সম্বন্ধে 
মুসলমান এতিহাসিক এইবপ লিখিন্নাছেন ;--071) 5165,5125 [:01280150 00: & 10801) 
01 0100) 2100 1১001001700] 02010018660 0 ৮7010) 06 55110501616 

[76100106000 £0210 08৮ আটা 0510 আ05 200 01006, উত্১ 01105 

70969000010 3019) ০00৪ 01 0106 1681760. 10061) 01 (920 2£6) 82৮৩ 16 25 115 
01110100 0180 10 925 105 00 00825 06065352815 00 010560৮6210 10) 1059615 

8700. 165000075618050 0780 075 500005 5150010 ০6 211201:60, 51061 9119) 

18108  09090160 00৩ ৮ 016৬ 000 076 92:075 210 50170000108 006 

10110965০01 60901010700] 010650. 1013 00005 10 086 (3350) 07 10015 086 

0200) 000%65$61) 05657060 15616 100 500৮ 91001) 0021 806 06605 01 
২০০91০00702 2170 1500170985 170181)0 1705 06617060 00110 ও 0125, 1] 1000 2) 
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1311665” 0761155. ০1. 11, ৮120, 

হিন্ুগণ্ড সতারক্ষা সন্বদ্ছে সর্বত্র দৌষধুক্ত নহেন। কিন্ত সে কথার উল্লেখ এগ্লে অগ্রা' 
সঙ্গি্ধ হইবে। | 



সপ্তম সর্গ। ১২৩ 

তা"র হাতে প্রেমলিপি দিমু পাঠাইয়া, 
দেখাইয়। অনুরাগ লিখিনু রাণীরে, 

যদি সে রাজারে বধি' খুলে দুগছ্ার 

করিব তাহারে মুখ্য। মহিষী আমার । 

প্রত্যুত্তরে হতভাগী লিখিল আমায় ;-- 
প্রবীণ! হয়েছি আমি ; বিবাহের সাধ 

নাহি মোর; আছে কিন্তু ঘোড়শী তনয়া, 

বিবাহ করেন যদি প্রকাশিয়া দয়া, 

সম্পদ, বিভব মোর যাহা কিছু আছে 

থাকে যদি নিরাপদ, সপ্তাহ ভিতর, 

বধিব রাজারে। আমি করিনু স্বীকার; 

পতিরে সে কালসর্পা করিল সংহার।% 
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১২৪ শৃষ্মীরাজ । 

নিজ পাপে ধ্বংস নিজে হবে হিন্দুজাতি, 

উপলক্ষ্য মাত্র মোর! হস্তে বিধাতার ; 

কাননমাঝারে তরু শুক্ক, জীণ রয়, 

বিদ্যুৎপরশে, কালে, ভল্মীভূত হয় ।* 

বুঝিলে ত? রাজকাধ্য কোরে সাবধানে ।” 

“হামজবী ! শুন এবে আদেশ আমার, 

পৃ্থীরাজ যথা, তথা, করিয়া গমন 
কহিবে ইস্লাম ধন্ধম করিতে গ্রহণ। 

সাধু মৈনুদ্দীন যাহা করিলা প্রস্তাব 
নহে অসঙ্গত ; কিন্তু জানি আমি ভাল, 

না ছাড়িবে নিজ ধর্ম্ম বীর পুর্থীরাজ, 

,  আক্রমিব সেই ছলে, সিদ্ধ হবে কাজ ।” 

* হিন্দু রমণীর এইরূপ ব্যবহার মুসলমান এতিহীসিকের বিদ্বেষকল্লিত বলিয়। মনে করিবার 
কারণ নাই। ঠিক এইরূপ ন! হউক, আরও ফোন কোন হিন্দু রমণীদ্দ বিসদশ আচরণ 
ইহায় যাধার্থ্য সপ্রমাণ করে। গুজরাটের রাজা করুণরায়ের মহিষী বসা, আলাউদ্দীনের 
পর্ধীত্ব গ্রন্থণ করিয়া, যতদিন না আপনার পুর্ব ঘ্বাম।স ওরসজাতা, পৃ কাড়ি আনিতে 
পারিয়াছিল, তঙ্দিন সম্াটকে উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। বীযধর দাহিরের এক 
পত্বী কাসিমফে সভী-ধর্ঘাবিক্রয় করিয়া হিন্দু বীরদিগকে যুসলসান জাতির আধীনতা গ্রহণে প্রণু 
করিয়াছিল। চিতোরাধিগতি খ্বদেশবৎদল র্লাণা সংগ্রামসিংহের এক পরী বাবরের সহিত 
বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়! উল্লেখ দেখা যায়। এতিহাঁিক টড্ ইহার কার?! এইকপ নির্দেশ 
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সপ্তম সর্গ॥ ১২৫ 

“কুতব ! যুদ্ধের ভার তোমার উপর, 

দেখো, যেন ক্রুটি নাহি হয় আয়োজনে ; 
নহে ইহা মামুদের মন্দির-লু্টন, 
যুদ্ধ বীর সনে, ফল সাম্রাজ্যস্থাপন । 

বুঝ ভাবি, পাত্র, মিত্র, অমাত্যের মাঝে, 

কোন্ কার্য্যে পটু কেবা; অনুগামী সেনা 
কার আছে কত ; রাজভক্তি কিবা কার; 

রণক্ষেত্রে, মনতরগুহে কিবা ব্যবহার । 

জীর্ণ অট্টালিকা "পরে দেখিয়াছ তরু, 

কেমন চালায়ে মূল, ভেদ করি” তায়, 
নিষ্পেষিয়া লয় রস; হিন্দুস্থানে গিয়া 
লব রস মোর! তার হৃদয়ে বসিয়া । 

বলেছিনু, উপযুক্ত হ'লে আয়োজন, 

শ্যেন যথা পড়ে গিয়৷ কপোত মাঝারে, 

পড়িব হিন্দুর দেশে ; এসেছে সময়, 

কাল-ব্যাজ করা আর উপযুক্ত নয়। 

অধিকৃত আমাদের হয়েছে পঞ্জাব, 

কর স্থির, কোন্ পথে যাবে সেনাগণ ; 

হিন্দু শ্রেষ্ঠ হস্তিবলে, মোর! তুরঙ্গমে, 
রণক্ষেত্র নির্ববাচনে পড়িও না ভ্রমে ।% 

উত্তরিলা তিন জন; পদ্বিতীয় হারুণ 

জাহীপন ! হিন্দুস্থ'ন লইব নিশ্চিত |” 

বিদায় করিয়৷ সবে, প্রফুল্ল অন্তরে, 

চলিলেন মহম্মদ বিশ্রামের তরে । 
্ট 



অষ্টম অর্গ। 

“কৃতার্থ কৃতার্থ আমি তোমারে লভিয়া, প্রিয়ে !* 
সংযুক্তার কর ধরি” কহিলেন পৃথীরাজ, 
উপবন-গুহে বসি” । উল্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে 

জ্যোচনা পশিতেছিল বিরাম-প্রকোষ্ঠ মাঝ । 

যমুনা বহিতেছিল প্রাসাদের পাদমূলে ; 
কে গাইতেছিল গান দুরে, তটিনীর তীরে ; 
মলয় ভ্রমিতেছিল গন্ধ লাগি” ফুলে ফুলে ; 

আনন্দে নাচিতেছিল শশিবিন্ব নীল নীরে । 

*যে স্বর্গ লভেছি আমি তোমারে হৃদয়ে ধরি», 

জানিন৷ সে জীবনের কোন্ স্থকৃতের ফল; 
রোগ, শোক, ছুঃখজ্বালা কিছু আর নাহি ভরি, 

হাসিতে উজল, প্রিয়ে ! হইয়াছে আধখিজল। 

পৃথিবী নন্দন সম 7 ভবন বৈকুষ্টধাম ; 

লুপ্ত পুরাতন, বিশ্ব পরেছে নূতন সাজ ; 

রাজ-ধর্ম খষি-ধম্ম আগে নাহি জানিতাম ) 

অন্ন, জল স্ুধাপুণ ; মানব দেবত| আজ । 

সেই দিন, সেই দিন দিবানিশি পড়ে মনে, 
ন1 লয়ে প্রণাম মোর যেদিন জনক তব 

বিদায় করিলা মোরে ; ভাকি” তুমি সংগোপনে 

' কহিদ্ছল, “তোমারি আমি জীবনে মরহ্ রাব' ৮ 

'ন] হয় হ'বেন! দেখা, ক্ষতি কিবা বল তা”, 

বলেছিলে, “প্রাণে প্রাণে হয় বদি বিনিময়, 
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কেব। দরশন চাহে, কেবা পরশন চায়, 

সেই ত মিলন সেই অপাধিব পরিণয় |, 

অনুকূল বিধি, তাই, পাইয়াছি তোমাধনে, 
যত দেখি, বাঁড়ে সাধ আর (ও) দেখি ; তৃপ্তি নাই। 
কি বলিব, নাহি পারি বলিতে যা সাধ মনে, 

কৃতার্থ, কৃতার্থ অমি, এই বলিবারে চাই। 

কিন্তু, প্রাণাধিকে ! ভুমি বল মোরে একবার, 

সৃধাইব ভাবিয়াছি, স্ুধাইনি এত দিন, 

মিটেনি কি সাধ তব ? কেন ঝরে অশ্রুধার ? 

আনন্দের মাঝে চিত্ত কেন হেরি স্ফুপ্তিহীন ?” 

উত্তর করিল! সতী, ধরিয়া পতির কর, 

মুকুলিত আখি দুটা, কণ্ঠে গদ গদ ভাষ; 

“ক্ষমা কোরো অধীনীরে, কি বলিব, প্রাণেশর ! 

ভগ্ন হয়ে আছে প্রাণ, মিটে নাই অভিলাষ ।” 

“কি বলিলে” ? 

, জিজ্ভাসিলা কৌতুহলী পৃর্থীরাজ ; 
“আজ এ নৃতন কথা কি এক শুনালে, প্রিয়ে? 

মিটে নাই কোন্ আশা ? বল মোরে, বল আজ, 

মিটা'ব তা/ কহিতেছি, আমার এ প্রাণ দিয়ে ।” 

কহিলা বিনয়ে সতী ;--- 

টি সিন, তবে, প্রাণেশ্টর ! 
তোমাঞ্জে লভিব পতি, বড় মনে ছিল সাধ, 
কিন্ত আর (ও) সাধ ছিল, "সাঙ্গ হ'লে স্বয়ংবর, 

পিতা করিবেন দান ; ঘটিয়াছে তাহে বাদ । 



১৭২৮৮ পৃথীরাজ 

 মিটিয়াছে আধ আশা, আঁধ আশ! মিটে নাই, 

লভিয়াঁছি পতিপ্রেম, পিতৃন্সেহ-বিসঙ্নে ; 
দিবা নিশি প্রাণ মোর কেঁদে কেঁদে উঠে তাই, 

পুণ্যে করিয়াছি পাপ, শাস্তি তাই নাহি মনে। 

কত বাসিতেন ভাল আমারে ষে পিতা মম ' 

কি আর বলিব? ভাবি' আখি মোর ভাসে জলে ; 

ছিনু হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি সম, 

ডাকিতেন নিদ্রাবেশে “সংযুক্তা সংযুক্তা” বলে। 

আমি না বসিলে কাছে রহিতেন অদ্ধাহারে, 

আমি না রচিলে শয্যা রহিতেন অনিদ্রায়, 

পাত্র, মিত্র পরামর্শ যা” কিছু দিন না তা'রে, 

কহিতেন ;-_জিজ্ঞাসিয়া এস কেহ সংযুক্তায় । 

না জানি কতই ব্যথা পিতা পেয়েছেন মলে; 

দেবতা আমার তুমি, লুকাইতে সাধ নাই ; 

সদা ভয়, অবিনীত, অকৃতজ্ঞ আচরণে 

বিধাতার কোপাবেশে, পাছে, কোন(ও) শাস্তি পাই। 

কিন্তু স্বাধীনতা মোর নাহি ছিল, প্রাণেশ্বর ! 

আমি ধা'র, আপনারে করিয়াছি তারে দান; 

বলিয়াছিলেন পিতা, “লভ, বগুসে ! যোগ্যবর' 

পালিয়াছি আজ্ঞা তী”্র, তবু কেন কাদে প্রাণ! 

কি বলিব, কি দশায় রহেছেন মা আমার, 

সেবিকা! ছিলাম আমি, ছিনু সুতা, সহচরী ; 
কহিতেন মোর কাঁছে দুঃখ, মুখ যত তার, 

ভণ্সন! করিলে পিতা কাঁদিতেন গলা ধরি'। 
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গুতস্করী মায়ে যবে পুজিবারে ছুইজনে 
যাইতাম, ভক্তিভরে অর্ধ্য দিয়া মা আমার 
কহিতেন ;--'পারি যেন আসিতে ও শ্রীচরণে, 
জামাতা, স্থুতারে লয়ে বিবাহাস্তে সংযুক্তার । 

বড় সাধ ছিল তা”র আমারে তোমার বামে 

বসায়ে, ডাকিয়া যত্ অন্তঃপুর-নারীগণে, 
কহিবেন ;--দেখ সবে, দেখ মোর সীতারামে ৯ 
কিন্তু আজ মোর তরে শাস্তি তী”র নাহি মনে । 

আমি যে কৈশোর হ'তে ছিন্ু তোমাগত প্রাণ 

জানিত তা” প্রিয়ব্রতা, জানিতেন মা আমার, 

না জানিত অন্য কেহ ; সহি” পিতা অপমান, 

নানা ছলে মায়ে, এবে, করিছেন তিরস্কার । 

দিবানিশি বুক মা'র ভাসিতেছে আখি-জলে, ূ 

কহে লোক আসি" মোরে ; হে মম হাঁদয়নিধি ! 
ভাবিলে সে কথ প্রাণ পুড়ে যেন দাবানলে; 
এত হ্থখে এত দুখ কি হেতু দিলেন বিধি 2 

ভাবি কভু, দৌহে মিলি কনোজনগরে গিয়া, 
যাঃ ইচ্ছ। করুন পিতা পদ্দাঘাত, অপমান, , 

করজোড়ে ছুইজনে বলি তী'রে বুঝাইয়া 

'কষমুন ক্ষমুন, পিতঃ ! প্রীচরণে দি'ন ল্যান । 

আবার কখন ভাবি, একা আমি সেথা যাই, ) 

মায়ে, ঝিয়্ে, দৌোহে মিলি", পড়ি তীর শ্ীচরণে ; 
' যা কিছু বলিতে পারি বাইয়া বলি তাই, 
কি জানি কি ঘটে ভাবি' সাহস না হয় মনে ।” 

১৭ 



১৩) পৃর্থীরাজ । 
নীরব হইল! সতী । হেরিলেন পৃ্থীরাজ, 

নলিন-নয়ন হ'তে অশ্রু ঝরে দরদর ২ 

অমনি আদরে টানি, লইয়া হৃদয়মাঝ, 

মুছায়ে নয়ন, চুষ্ম দিলেন কপোল "পর। 

কহিলেন ;--“প্রাণাধিকে ! কর ছুঃখ সম্বরণ ; 

শর সম অশ্রু তব বিধিছে আমার প্রাণ ; 

লঙ্ঘিবারে বিধিলিপি পারে বল কোন্ জন ? 

তা? না! হ'লে মাতামহ-দত্ত কেন ল'ব দান ? 

শত দিল্লী এক দিকে, সত্য কহি, প্রীণেশ্বরি ! 

অন্য দিকে তুমি। করি পাতার কুটীরে বাস, 
মধ্যান্ছে শাকান্ন খেয়ে, জীর্ণ বস্ত্র অঙ্গে পরি, 
তোম] ল'য়ে তৃপ্ত মোর হ'ত সব অতিলাষ। 

কিন্তু নাহি গতি এবে ; যদ্দি দিলী দিতে চাই 

ন। ল'বেন পিতা তব; চেন তুমি ভাল তারে ; 

কি করিলে মিটে বাদ উপায় না ভেবে পাই, 

গুরুদেবে তার কাছে পাঠায়েছি বারে বারে। 

পিতার সদৃশ মোর তোমার জনক যিনি, 
ক্রিলেও পদাঘাত আশীর্বাদ তাবি* ল'ব ; 
কিন্তু, পরিয়ে! কনোজের অধীশ্বর যথ। তিনি, 
আমি তথ! দিল্লীশ্বর, কেমনে বিস্মৃত হ'ব ? 

সমগ্র চৌহানকুল চেয়ে আছে মোর পানে ; 
জানে তা'রা শৌর্ষ্ে, বীর্যে তাহাদের সম নাই ; 
আমি হ'লে নত, তার! ক্ষিপ্ত হবে অপমানে ? 

কি বলিবে পাত্র, মিত্র, গোবিন্দ প্রাণের ভাই। 
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শুনি, পরিয়ে! পিতা তব মোরে দগ্ডিবার তরে 
করিছেন আয়োজন, মিলি” জন্মুপতি সনে ; 
দৃত মম রাজ্যে তীর হেরিয়াছে তুর্ক-চরে, 
এ সময় যাই যদি কি ভাবিবে লোকে মনে । 

ঘোষিবে রাঠোরগণ, করি+ মোরে উপহাস, 

অনুগ্রহপ্রার্থী আমি হইয়াছি প্রাণভয়ে ; 

বিকায়েছি স্বাধীনতা কনোজের হয়ে দাস; 

কেমনে এ অপবাদ স*ব দিলীপতি হয়ে ? 

একা! তোমা ছাড়ি” দিতে সাহস না হয় মনে, 
অভিমানে পিত। তব শিল! সম নিরদয়, 

ব্যথিবেন প্রাণ তব নিন্দি' মোরে কুবচনে ; 

হয় ত আবার হ'বে সতীলীলা-অভিনয়। 

রাঠোর-ছুহিতা মাত্র নহ তুমি এবে আর, 

চৌহানের রাণী তুমি, তুমি দিল্লী-অধীশ্বরী ; 
তুল্য তব ছুই পক্ষ; বল তুমি দোষ কার, 

করিব তা” যা” বলিবে, প্রেয়সি ! বিচার করি? ।৮ 

নীরব রহিলা সতী, বাক্যহীন পৃর্থীরাজ ;, 

আঁখি ঝরে উভয়ের, ভাষা নাহি ফুটে আর। 

চির দিন এই দেখি নিখিল ব্রহ্মাগু-মাঝ, 

খে হুঃখ, দুঃখে সুখ বিধি বিশ্ব-বিধাতার | 



নবক্ম অর্প। 

ভাদ্র-মমানিশা, 

তিমির ভীষণা, 

এসেছে ধরণীতলে . 

লুপ্ত গ্রহ, তারা, 

ঢেকেছে আকাশ 

ধূ্বর্ণ মেঘদলে। 

থাকিয়া থাকিয়া 

চমকে দামিনী, 

বায়ু বহে শন্ শন; 

বজরবে ঘন 

কাপে গৃহ-ার, 

শব্দ তুলি? ঝন্ বান্। 

অবিরল ধারে 

বর্ষে কভু মেঘ, 

স্তব্ধ কভু ক্ষণতরে; 

কাণায় কাণায় 

ভরেছে যমুনা, 

শ্রোত বহে বেগভরে । 

না হ'তে প্রহর 

শূন্য রাজপথ, 
রুদ্ধ গৃহস্থের দ্বার ; 

না'জ্বলে অনল, 

নির্বাপিত দীপ, 

ঘনীভূত অন্ধকার । 
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কিছুদিন হ'তে 

প্রচার দিল্লীতে 

কে যেন, নিশীথ হ'লে, 

আধঘাতিয়া বক্ষ, 

ধায় রাজপথে, 

আয় আয় আয়” বলে। 

অট্ট অট্ট হাদি 

হাসিয়া কখন(ও) 

মহাবেগে ধায় ছুটি” ; 

শুনিলে সে হাসি 

নি্রিত যে জন 

 চমকিয়া বসে উঠি” । 

মানব কি প্রেত 

নাহি বুঝে কেহ, 
মুত্তি অতি ভয়ঙ্করী ; 

ধাইলে পশ্চাতে 

মিলায় অধারে, 

বিকট চিৎকার করি।, 

শবের বন্থায় 

ঢাকা অধোদেশ, 

কণ্টে গাথা অস্থিমাল ; 

দীর্ঘ, স্কুল জটা 

পৃষ্ঠে বিলদ্থিত, 
সঙ্গে চলে ফেরুপাল | 



১৩৪ পৃ্থীরাজ। 

আনাভিলম্িত 

সবিপুল স্তন 

গতিবেগে ঘন দোলে; 

কটিতে কিস্কিনী 
বাজে পঙ্ক্ষেপে, 

টুন ঠুনু ঝুমু বোলে। 

কজ্জ্বলে, সিন্দ্রে 

বিলেপিত মুখ, 

নয়নে স্ফ,লিঙ্গ ঝরে ; 

বিলোল রসন! 

করে লক্ লক্, 

কৃপাণ দক্ষিণ করে। 

বিছ্যুৎ-প্রভায় 

কেহ যদি কভু 
হেরে তা'রে একবার, 

মুচ্ছিত হুইয়' 

পড়ে ভূমিতলে, 
বাক্য নাহি স্ফরে আর। 

নগর-প্রহরী 
যদি কোন দিন নু 

পথে তা”রে দেখ পায়, 

মত করি' অসি, 

নমি” করঞ্জোড়ে, 
জুন্য পথে চলি” যায়। 
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পরিত্যক্ত গৃহে, 
জীর্ণ দেবালয়ে, 

কিম্বা কোন তরুতলে, 

বসি' একাকিনী 

করে আর্তনাদ, 

'আয় তোরা আয় বলে। 

নাহি বুঝে কেহ, 

কা'রে ডাকে ভীমা, 

কার তরে করে শোক; 

হতপুজ্রা কেহ 

হয়েছে পিশাচী, 

পরম্পব কহে লোক । 

কুভঙ্গী করিয়া 

রাজপুরী পানে 
চাহি” কহে বার বার; 

“আসিছে শমন, 

থাকো থাকো থাকো। 
দিন কত সুখে আর ।* 

যমুনার তটে 

বিকট শ্মশান, 

অবিরাম চিত জ্বলে, 

অস্থিঙদ্যে ঢাকা, 

শিবাসমাকুল, 
সেই দিকে ভীমা চলে। 



১৩৬ পৃথীরাজ | 

দুর হ'তে তার 

শুনি” কণম্বর 
আয় আয় আয় আয়? 

অর্ধদগ্ধ শব 

“ফেলি” শববাহী 

ভয়ে পলাইয়া যায়। 

ম্োতে ভাসমান 

মুত পশু তুলি 

*  খড়েগ খণ্ড খণ্ড কবি' 

পালিত জন্ুকে, 

ডাকি” নাম ধরি' 

ভোজ্যরূপে দিল ধরি” |: 

গলিত দেহের 

দুগন্ধ বিকট, 

ঝর ঝর ক্রেদ ঝরে; 

অবিকৃত মুখ, 

অন্ত্র নিক্ষাশিয়া 
পিশাচী কর্তন করে। 

চিতাকাষ্ঠ জ্বালি', | 
এদিক ওদিক্ 

করি” মুহু অন্বেষণ 

অস্থিখণ্ড আনি, 

উলটি পালটি, 
কছে /স্প্করি? নিরীক্ষণ; 

* অনেক লল্নযানী এখনও শাল পাঁলন করিয়া 'শিষাবলি' প্রশগান করিয়া খাকেন। 
প্র 



১৮ 

নবম সর্গ |, ১৩৭ 

“ছিলি তোর! বীর, 

এ অস্থি কখন(ও) 

তোদের দেহের নয়; 

মোর স্তন্্যে যা'রা 

বন্ধিত তাদের 

অস্থিকি এমন হয়? 

কতই শ্মশান 

দেখিলাম খু'জি, ্ 

মিলিল ন। কোথা, হায়! 

মেষের অস্থিতে 

মাতঙ্গের দেহ 
1 

গঠন কি করা যায়? 

অস্থিগুলি যদি 

পেতাম তোদের 

বাঁচাতাম মন্ত্রবলে ; 

পাপিষ্ঠ চৌহান 
ভন্ম করি, তাই, 

ফেলিয়াছে নদীজলে ।” 

এত বলি? ভীমা, 

আত্বাতি”ললাট, 

আঘাতিয়া বক্ষ'পর, 

লাগিল কীদিতে ; 

বহি” গগুতল 

অশ্রু ঝরে দর দর। 



পুদীবাজ । 

নরমুণ্ড আনি, 

সাজায়ে আসন 

বসিয়। তাহার "পরে 

“আয় ছুস্টা ভাই । 
আয় আয় বলি” 

পুনঃ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। 

ধরি? ছুই হাতে 

স্তন ফ্লাপনার 

কছে :--তোরা কোথা, বাপ! 

একবার এসে 
টান্ মুখ দিয়ে 

ঘুচুক্ মনের তাপ। 

কত জ্বাল সয়ে 

জননী তোদের 

মানুষ করিল যবে, 

নিঠুর সন্তান! 

দ্রঃখিনী মায়েরে 

ছাড়িতে কি হয় তবে ?” 

রহি” স্তব্ধ ক্ষণ, 

জটা আপনার 

আকবিয়। রোধভরে, 
১টি 

কহে ;--“দোষ নাই, 

তোদের ত: বাছা ! 
বীর যা'রা রণে মরে। 



নবম সগ। ১৩ [০ 

কপট সংগ্রামে 

যে নিঠর শঠ 
হরেছে তোদের প্রাণ, 

দেখিব সে ধরে 

কত পরমাযু 

কার বলে বলীয়ান । 

পেয়েছে সে রাজ্য, 

পেয়েছে প্রেয়সী, 

আছে ঝড় মনস্তখে, 

নহে দিন দূর, 
জ্বলিবে আগুন 

ছু'জনার পোড়া মুখে । 

শমনের দূত, 

আপিয়া নিকটে, 

০ধডাইছে ঘুরে ঘুরে, 

এইবার তারে 

দেখাইব পথ, 

প্রবেশ করুক্ পুরে ।” 

চাহি” নভঃপানে, 

করজোড় করি» 

সঞ্জল নয়নে কয় ১--- 

“শ্ুশান-কালিকে। 

এস, মা আমার, 

কেন স্থেন নিরদয় ? 



১৮৪ পৃথুরাজ। 

কাল মেঘরূপে 

অই যে আকাশে 

উড়ে তব কেশরাশি, 

ঘন ঘর ঘর্ 
আই যে অশনি 

ঘোঁষে তব অট্হাসি। 

নররক্তদানে 

এতদিন তোমা? 

করিনু যে আরাধন, 

কি ফল ফলিল? 

গ্রাসিলে আমার 

হৃদয়ের ভু'্টী ধন। 

অন্তরযামিনি ! 

অন্তরের ব্যথ। 

দেখ বুঝি একবার ; 

পূরাও বাসন! 

নিজ মুণ্ড কাটি' 
দিব পদে উপঙ্ার। 

বেতাল, ভৈরব, 

ডাকিনী, পিশাচ, 

ভূত, প্রেত দান দল; 

যে আছিস্ যেথা 
আয়রে সকলে, 

ত্ঃজি” শূন্য, জল, স্থল। 



1 

নধম সগ। 

প্রতিজ্ঞা আমার 

কহিতেছি, শোন্, 

পুরণ হইবে যবে, 

খর্পর ভরিয়। 

হৃদয়-শোণিত 

পিয়াব পিয়াব তবে 1% 

শ্মশানের প্রান্তে, 

আদেশে রাজার 

অনাথ মুতের তরে, 

শুষ্ক কাষ্টরাশি 

ছিল স্তপীকৃত 

আনি' তাহ থরে থরে, 

আপনার মনে 

সাজা ইয়া চিতা, 

পিশাচী ছাকিয়া কয়; 

“হয়েছে, হয়েছে, 
না না, হয় নাই, 

ছু'জনার যোগ্য নয়।” 

পুনঃ কাষ্ঠ আনি 

সাজায় আবার, 

কহে পুনঃ মৃদ্বম্বরে ; 

“পাগল কি আমি? 

সাজাতেছি চিতা' 

জীবিত জনের তরে ?” 



১৪৭, পৃর্ারাজ। 

এত বলি ভীম! 

সাহা হাহা হাহা? 
হাসিল বিকট হাসি, 

হেন কালে তথা 

যুব! এক জন 

সম্মুখে দাডা'ল আসি । 

বীবস-ব্যগ্ক 

স্থগঠিত দেহ, 

কুপাণ দক্ষিণ কবে, 

বন্তি বাম হাতে 

জ্বলি' দপ, দূ 

শ্মশানেব তম ভবে। 

নাহি ভীতিলেশ, 

কৌতুহলী হযে 
করে শুধু নিরীক্ষণ, 

ভাবে মনে মনে, 

হিন্দুস্থানে হেন 

আছে আর কত জন। 

কহিল পিশাচী ,-- 

“এসেছিস্ তুই ? 
সাহস ত দেখি বেশ । 

তী” না হলে কেন 

স্পর্দী হবে খনে 

গ্রীসিতে হিন্দুর দেশ। 



রব হি লে পলিশ 97৮ 

১ নাহলে কেন শি হরে সনে গ্ামিত হিনুব দিন | 
পৃীবাজ ১১২ পৃষ্টা | 





নবম সর্গ। ১৪৩ 

ধর্ এই ভস্ম, 

আন্ নদী হ'তে 

অঞ্জলি ভরিয়া জল, 

কেন মোর পিছে 

বেড়াস্ ঘুরিয়া £ 
কি চা*স্ জানিতে বল্।” 

-কহিল যুবক ; - 

“ত্রিকালজ্ঞ! তুমি, 

বল, কবে হ'বে জয় ;” 

পিশাচী কহিল ;-- 

“ছু"বে ভবিষ্যুতে, 

এখন কিছুতে নয়। 

নিজে বৃহস্পতি 

কেন্দ্রস্থিত তা*র, 

আছে বহু সুখভোগ; 

সিদ্ধি সর্বব কার্যে, 
যাব না ঘটে 

প্রতিকূল গ্রভযোগ। 

কনোজনগরে 

শিয়া একবার 

দেখে আয় সাবধানে ; 

কোন্ কোন্ গ্রহ 

কোথা করে স্মিতি, 
গোধূলির অবসানে। 



পূথীরাজ। 

কহিস্ আসিয়া, 

করিব গণনা 

যুদ্ধজয় কবে হ'বে, 

যা চলি এখন” | 

এত বলি ভীম 

ডাকে আয় আয়' রবে! 

কহিল যুবক ;- 

“প্রহেলিক বলি? 
কেন ভুলা ইতে চাও £ 

বিদেশী পথিকে 

সরল যে পথ 

তা*ই দেখাইয়৷ দাও । 

শক্র যে তোমার, 

আমার সে শত্রু, 

বলেছি ত বার বার; 

কহে শুনি লোক, 

অজেয় সে রণে, 

কিসে এত শক্তি তার £” 

কহিল পিশাচী ;-- 

“আছে তারাগড়ে 

দেবী এক শিলাময়ী, 

'চৌহানস্থাপিত৷ ; 

প্রসাদে তাহার, 

সমরে সে বিশ্বজয়ী।» 



১০. 

নবম সর্গ। ১৪৫ 

যুবক কহিল ;-- 

“কিবা কহে শান্ত ? 

দেহ গেলে যায় প্রাণ ; 

ভাঙ্গিলে প্রতিমা 
থাকে কি তাহাতে 

দেবতার অধিষ্ঠান £” 

ভ্রভঙ্গী করিয়া 

কহিল পিশাচী ;-- 

“দূর দূর, দুরাচার ! 

ভাঙ্গিবি প্রতিমা ? 

বক্ষদেশে তোর 

হানিব এ তরবার | 

সহসা আসিল, 

ঝম্ ঝম্ বম্ 

মুসলধারায় জল; 

নিবিল আলোক, 

গভীর আঁধারে 
ডুবিল শ্মশানতল। 

তআোতে ক্ষতমূল 

তট-তরু এক 

সশবে পড়িল জলে; 

পূরিল শ্মশান 

চকিত ফেরুর 

কর্ণভেদী কোলাহলে। 



১৪৬ পৃ্থীরাজ | 

কহিল পিশাচী ;- 

“অই আসে তারা, 

শিবা করে আহ্বান ; 

যা” চলি, যা” চলি, 

থাকিস্ না হেথা, 

কি হেতু হারা/বি প্রাণ %৮ 
“চলিলাম এবে, 

দেখা দিও পুনঃ” 

এত বলি” যুবা যায়; 

শুনে দূর হ'তে 

কে যেন ডাকিছে, 

'আয় আয় আয় আয়।, 







দেস্পক্ম অনর্গ | 

বিপুল সাগর-বারি বিদারি” যেমন 
সিক্ধুচর মহানাগ জাগায় শরীর, * 
তেমতি বালুকাসিন্ধু করি' বিদারিত 

বিরাজে অর্ববলিগিরি রাজোয়ারাদেশে, 

ব্যাপি' শতক্রোশাধিক ৷ কোথা বক্রদেহ, 

খু কোথা, কোন স্বলে কুগুলিতপ্রায়, 

কোথ! মগ্ন, অবিদুরে ভাসমান পুনঃ । 
শিরোমণি রূপে তা'র শোভে আজমীর, 

শৈল-কিরীটিনী পুরী ; যুগ যুগাঁবধি, 
একাধারে ধর্মে, কর্মে অতুল ভারতে । 

এই আজমীর-বক্ষে ভক্তিসরোরূপী 
বিরাজিছে তীর্থরাজ সধন্থ পুষ্ধর ; 

দেশ দেশাস্তর হ'তে, বাকুলহৃদয়, 

"ঞ্াসে যথ! নর, নারী প্রক্ষালন তরে 
কায়মনোগত পাপ। এই তীর্থতটে 

আচরিলা মহাতপ, ব্রহ্মজ্ঞান আশে, 

প্রত্যক্ষ পুরুষকা'র বিশামিত্র ঝষি, 
পুণ্যে, পাপে, জীবনের উত্থানে, পতনে 

শিক্ষা দিয়! নরকুলে ইন্দ্রিয়-বিজয়, 

ইউসিদ্ধ সাধ্য, যদি রহে দূঢ়পণ 1 

* সিদ্ুচর এই মহানাগ এক্ষণে কিংব্তী সাজে পর্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীন নীবক- 
র বণনা মরণ করিয়া এই উপগাটী প্রাত্ব হইয়াছে! 

1 বিখানিঝোহপি ধরা ভূ্ন্তেগে মহাঁতপাঃ। 
পুকধরেযু, নরখ্রেন | ঈপ ব্য শতাশিচ। বালকাগুম্। 

শী পন লা পপ পাপা পাপা জী 



১৪৮ পৃ্থীরাজ 

" এই আজমীর মাঝে, নাগশৈল »পরে,* 
আচরিল! তপ সেই মহাপ্রাণ খাষি 

অগস্ত্য, স্বেচ্ছায় যিনি, ত্যজি” চিরতরে 

স্বদেশ, স্বজাতি, প্রাণ করিল! অর্পণ 

উদ্ধারিতে উপেক্ষিত অনার্ধ্য-সম্তানে; 

রচি+ শাস্ত্র, স্থজি' বিধি, নবীন জীবন 

সঞ্চারিল। দাক্ষিণাত্যে ।৭' প্রশান্ত, সুন্দর 

এখন(ও) আশ্রম তার বিরাজিছে হেথা। 

এই আজমীর মাঝে রাজ! ভর্তৃহরি, 
জর্জরিত মনস্তাপে, করি” বিসর্জন 

পা ও এবার? ০: পাপ টপ পা জা পাতা পপ আপ শপ 

* বাগানের ইতিহাসলেখক টড সাহেব আজমীরস্থিত নাগপাহাড় সন্বন্ধে(। এইরূপ 
লিখিয়াছেন ;--]176 56116776100: 19 2150 0)0 23 1081179 0:06 01 02৩ 1918065 
1361৩ 006 %/21306501700 13005101025 01700596 0901511)5 11550 001 56815 10 

06101060051 06501003800. 006 515) 2101) 567550 85 & 5586 09 0015 ০991 

৪8)01 17850600006 0105 01 1108 0১)6015 01 56106120101) *% *%:100515 216 10980) 

95200000] 5015 29০৪6 0205 56706190700 47005 15105 55 10 20098758520 5021085 

185৭ 10100 0175 89111650 0006555 06010 0105 15506 06 [21700058859 %11035 0889 

200. 10610019865 215 56012010160. 000 ঈ% ঈ 00176 01096 19161, 15501705 ি0] 

9 95550106100 005 20010 15 590160 00 01)6 10101 8255055,. 

19)95650) ৬০1, 1, 0,817. 
11701501002 15615 075 002010617060610 01 11160280015 177 00৬ 000 

৮০৮6 (0 006 02100721852 28£55ডৈজ। 10৩ 20001081 2005115 ০0৫ 1105 

[05002)- "491১৩ 01065015101] প্াহেট220919 0005 1210185919 9275 15 9501766 00 

023 01 1015 190001)5. রর 

রি 1, 285250621০1, 11,434. 

আঁজমীরহ্থিত অগন্তযাশ্রম বা অগন্তান্জী সেখানকার একটা উল্লেখধোগা দ্রষ্টব্য গ্থান। 
ভারতবর্ষের আরও কৌন কোন স্থান মহধি অগন্ত্যের সহিত. সংহ্্ট আছে। দাক্ষিণাত্যের 
অগপ্ত্যমলয়ের সহ পর্বতের (পশ্চিম ঘাটশ্রেণীর) একটা শৃঙ্গে মহধি, এখনও, খদৃষ্তভাবে, 
যান করিতেছেন বলির! প্রসিদ্ধি আছে। 

প1)৩ ০:0১০৫০ ১6116%৩ 6721 005 52852555152. 018175151015168510650 ১০ 
10006) ৪01012:5 গ (136 10109066101 10090612 01111226100 10 90000610 

10018, ৪70 005 10920690051 06 015 1111) 50111 11565 ০0 005 062 25 ৪ 7081 10 

01905 ৪65০1051027, 

[98526666561 ৬০1, ডা, 2,275. 



দশম সর্গ। ১৪৯ 

সাম্রাজ্য, সন্ত্রম, সখ, কাটাইল! কাল 
চীর, কমগুলু লয়ে। “শতক” তাহার 
এখনও মধুর রসে তৃপ্ত করে নরে 

এই আজমীর মাঝে দয়ানন্দ স্বামী, 
কর্িষ্, নির্ভীক খধি, ব্যথিত হৃদয়, 
নিরখিয়৷ আর্য্যস্থতে বেদমার্গ হতে 

পরিভ্রষ, দৃঢ়পণে, ভ্রমি” দেশে দেশে, 
লাঞ্ছনা, গপ্রনা, স্তুতি তুল্য উপেক্ষিয়া, 

প্রচারিয়া বেদধন্ম, লভিল! বিশ্রীম | 

কিন্তু তপঃক্ষেত্র মাত্র নহে আজমীর, 

প্রকৃতির রম্যোদ্যান $ ভূধরে, নির্ঝরে 

নিরস্তর চিত্তহারী। পার্থে নগরীর 

ঈাড়াইয়া নাগশৈল; শ্যাম শোভাময় , 
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে ; 
স্থমন্দ সমীরে নিগ্ধ ; বরষা-সঞ্চারে 

বন্কত নির্বর-রবে । অদূরে পুরীর 
নীল গিরি, রত্বগিরি, গিরি ন্বর্ণচুড় 

প্রাচীর আক]রে বেড়ি' রক্ষিছে পুষ্বরে। 

মাতৃবক্ষে স্তন সম অন্ৃত-পুরিত 
নগরীর মধ্যে শোভে রম্য হৃদয়, 

* সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত নীতিশতক ও বৈরাগ্যণতক প্রণেতা তর্তৃহি সন্বত্ধে জন- 
শ্রুতি যাহ! বলে, খ্যাতনাম| অধ্যাপক 0. নর. [8৭০6৩ তাহার 7০ 05700071৩5 01 30810 
911 নামক পুস্তকের উপজ্রমগিকায় তাহ! এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;--3৩ 15 5910 10 
78%৩ 0650 00760100067 04 10105 0616012060৬ 1105280155) 910১5187550 8 

0009510107৩ 0৪951 06 25800 ০0৮ 018125৪৮০৮0 5980 56 ৮৩9৩ 
০0055 07. 01500562106 0175 91000165570895 0 1015 ৮16 2১020855609 06 

0808106 015805660 ৮117 (0০ %/0110) ৪1/09060. 10 2৮০৮ 01 115 10100061 
ড10ো050105, 90015075000 075 20755, 

এই জনশ্রুতির এতিহাসি কতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 

পি স্৯ সাপ ১ পক খা ৮ পক এরা ৯৭ 



১৫০ পৃর্থীরাজ । 

আনাসরোবর তথা বিশাল সাগর, 

চৌহানের পুণ্যকীন্তি। শিরে নগরীর 
বিরাজিত তারাগিরি ; দুর্ডেছ্চ এাকারে 

পরিবৃত দুর্গ যা*র উচ্চে তুলি” শির, 
করে উপহাস দর্পা অরাতি-সৈনিকে। 

এই আজমীর তরে মহাযুদ্ধ কত 

হিন্দু মুসলমানে, তথা মোগল পাঠানে, 
রাজপুতে রাজপুতে, মাহাঠা ইংরাজে, 
ঘটিয়াছে যুগে যুগে * ৷ প্রতি গিরি, নদী, : 
প্রতি শিলা, প্রতি রেণু কহিছে ইহার 
গীরব-কাহিনী কত, মণ্-বিঘাতিনী 
াপ-পুণ্যময়ী কথা । রাজ-নিকেতন 
ইয়াছে পান্থশাল! ; হিন্দু দেবালয় 
রেছে মস্জিদ-মূ্তি । সর্ববধ্বংসী কাল, 
দতীতের চিহ্ৃগুলি মুছি একে একে, 
দীনাইছে আধিপত্য । হে পাঠক ! যদি 
চপঃক্ষেত্রে রণক্ষেত্র চাহ দেখিবারে, 

গস, মোর সাথে, যাই আজমীর, মাঝে । 

চৌহানের রাজপুরী শোভে আজমীরে, 
ূর্ডেদ্য প্রাচীরে ঘেরা । শিলাময় পথ, 

কোথাও বন্ধুর, কোথ! চারু সমতল, 
বেড়িয়া নগরী, ধায় সে পুরীর পানে। 

দি 
[580 (১8 1000৮ 01 076 1000 10 00৩ 180৩ 001 01000110081 8019662509 

19 10219. 0005 09555855100 014811057৮0 2. 006: 15 00৩ 19059 00 15 
2০)0081 3:500021021005 )0 00০৩৮ 10012, 

£৯1006% 705001158] 200 10550110055, 0১ 147. 

বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে [, 38255 ৬০1. ৮. ১৪৪০-৪১-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
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' স্ববিশাল সিংহদ্বার ; অসিশুলধারী 

ভ্রমে তথা পদাতিক । পুরীর মাঝারে 
অস্তঃপুর, দেবালয়, বিরাম-উদ্যান, 

হস্তিশালা, অশ্বশালা, কোষ, অস্ত্রাগার 

বিরাজিচে যথাস্থানে । কোথা প্রেক্ষাগৃহে 
নর্তৃক, নর্তকী নাচে ; কোথ' মল্পশালে 

ধূলি-ধূসরিত দেহ যুঝে মল্পদল ; 

কোথা দেবালয়ে উঠে বেদপাঠ-ধ্বনি ; 

সজীব সতত পুরী স্ফতি, বল, স্থখে। 

সে পুরীর মাঝে শোভে পাষাণরচিত 

বিশাল প্রকোষ্ঠ এক । কারুকাধ্য্যময় 
উচ্চ স্তত্ত, সারি সারি, বিরাজিছে তাহে, 

শিরোদেশে বহি" ছাদ। গত কতকাল ; 

কত ঝঞ্চাবাত, কত বরষার ধারা 

কত বংশধবং স, কত রাষ্্ীয় বিপ্লব 
সহি' সে প্রকোন্ঠ আজ(ও) আছে ্লাড়াইয়া, 
গৌরবে, গাস্তীধ্যে করি” বিশ্মিত দর্শকে । * 

.*. আমীরের হপ্রসিদ্ধ জাড়াই দিনকা! বোঁপড়া পৃ্বীরাজের পিতামহ (কাহান্বও কাহাও 
মতে জ্যেষ্ঠ পিভৃব্য ) ধিশালদেধের বা বিগ্রহয়াজের নির্টিত। বিজেতৃগণের আরে হহার 
আকার এক্ষণে পরিবর্তিত হইয়ছে মাঙজ। আজমীরের ইতিহাদলেখক এ সম্মত ৫ইিরিপ বলেন; 
» [2155 00707060002 900 63600010199 11015 00110106 25 8. ঠি6 10001796180 01 
(0৩ 15180 06 ৬1581 068, 52. 010 10823 810 5৯001515 010500528 01 
19৬ 0901891 ০1 1015 60013115, % 5002 807185005 01001521115, 01 01728006150 
06801191 01000555 ০01 050610) 061)091৩ 51027100658 01 15151 120011085 
28000190901 5/01000021357)17১ 610155৭2015 01 0511) 211 01 ৯01910781৬৩ 606 
10 1005 12117700 03850255 1015 0811010515 5895 1 05170518] 00150178109025 72085 
18505 516 %10184706 0001656 01001017085 17101) 026 ৬০4 055 ১৩৫01০0806৫ ঈ 
*::10061081706 2১01191 0170025 10000125851 81552 00 16 93 গিতাক। 66850 09 
858677015 10615 ৮ ক 10 9056156 00৩ 015 21217155152 01 006 0550 0৫ 07211 
165067 চ210155 97081) 1100 155050 00 (০9100 1391) 0355, ? 

£10061 02150011081 200 10590110015৩) 00 6869. 
*“ীবিগ্রহপ্নাজদেহেন কারিতমায়তনমিদং" ক্ষে।দিত একখানি শিলালিপি, কিছু দিন হুইল, 

ইহার মধ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। | 



১৫২ ৃীরা। 
বিশাল সে কক্ষ, রাজসভা নৃপতির ; 

মধ্যস্থলে শোৌভে বেদী ; বেদীর উপরে 
ন্ব্ণময় সিংহাসন খচিত রতনে। 
প্রসারিত সভা তলে দিব্য আস্তরণ ; 

তদুপরি পানর, মিত্র, অমাত্যের স্থান । 

দুরপ্রাস্তে বিরাজিত আয়স বেষ্টনী, 
বিচারার্থী জন আসি" দাড়ায় সেখানে । 

জনপুর্ণ সভা আজ । গজনী হইতে 
এসেছে যবন-দূত লইয়া সংবাদ ; 

তাই, সভাসদ-জন, উতস্থক হৃদয়ে, 

হয়েছেন সমবেত | সিংহাসন 'পরে 

উপবিষ্ট পুর্থীরাজ। মহিমমগ্ডিত, 
প্রশান্ত, গম্তীর মুক্তি উজলিছে সভা! ; 

শিরে চারু শ্েতচ্ছত্র ; ধবল চামর 

দোলায় কিন্কর পার্থে। দক্ষিণে ভূপের 
রাজগুরু তুঙ্গাচাধ্য বসি” দিব্যাসনে ; 

রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, সান্ধিবিগ্রহিক, 

স্যায়াধীশ উপবিষ্ট নিজ নিজ স্কানে ; 

সসন্তরমে পৌরজন দাড়ায়ে অদূরে । 
“অনাবৃত কক্ষতালে, ভূপের সম্মুখে, 

দাঁড়াইয়া দূতগণ | দৃঢ় কলেবর, 
স্ৃতপ্ত কাঞ্চন বর্ণ ; শ্মশ্রু-বিমপ্ডিত 

বদনে দৃঢ়তা, গর্বব বাহিরিছে ফুটি” ; 
নিবিড়'কুঞ্চিত কেশ শোভে শিরোদেশে ; 

বিশাল প্রোজ্বল নেত্র; উন্নত নাসিকা। 

সুদীর্ঘ উফ্ীষ শিরে ; বন্ধ কটিদেশে 



দশম সর্গ। ১৫৩ 

করবাল সারসনে ; দীর্ঘ শুল করে ; 

লোমঞ্জ কথ্ুকে বীরবপু সমাবৃত । 
সর্বব অগ্রে হামজবী, * গম্ভীর মুরতি, 

সম্ত্রমে নমিয়! ভূপে, ভূমি স্পর্শ করি” 
কহিল বিনীত ভাষে বি 

“গজনীর পতি, 

প্রতাপে তপন, বীর মহম্মদ ঘোরী 

প্রভু আমাদের, তিনি হ'ন দীর্ঘজীবী । 

আদেশে তাহার মোরা আসিয়াছি হেথা, 
কহিব কি প্রয়োজন হলে অনুমতি |” 

কহিলা দ্বিভাষী এক দূতের বারতা; 
উত্তরিলা পৃর্থীরাজ ;-_ 

| “বিল, দূত! তুমি 
নির্ভয়ে সন্দেশ তব ; চিন্তা! নাহি কোন(ও) ; 

অবধ্য, অদপ্ড্ দূত ক্ষক্জ্িয়ের নীতি ।” 
বিনয়ে কহিলা দত ;-- 

“ন্ুবিদিত তব, 

মহারাজ ! ধর্ম্য়াত্র অবনীমণ্ডলে 

নিত্য, সত্য; রাজ্য, ধন যাহা কিছু আর 

অনিত্য, অসত্য, শূন্য মরীচিক। সম। 

হজরত মহম্মদ বলেছেন, তাই, 

পৃথিবীতে সত্য ধর্ম করিতে প্রচার, 
নরের উদ্জীর হেতু । আরব, ইরাণ, 

* ইহার সম্বন্ধে ২* পৃষ্ঠার পাদটাক। দেখুন। ্ 
ফেরিস্তা তয়ারণের প্রথম যুদ্ধেয় পর, খিতীয় যুদ্ধের পুষে, দূত প্রেরণের কথা৷ লিখিয়াছেন। 

একবার তাদৃশ দুদ্ধের পর এয়প দৌত্য ও প্রসতাধ হ্বাভাধিক ফিন! সসেহজনক । আমি, 
নেইজন্, প্রথম যুদ্ধের পূর্বেই তাহ উল্লেখ করিয়াছি। 

২৩ 



৯৫৪ পৃর্থীরাজ। 

তাতার, তৃরুক্, রুম, মিসর, কাবুল 

একে একে, সত্যধর্ম্ম করেছে গ্রহণ । 
শুধু হিন্দুস্থানবাসী, ডুবি' মহাভ্রমে, 
ভুলি এক, অদ্বিতীয়, মহান্ ঈশ্বরে, 

আছে মুগ্তিপূজ! লয়ে । মৃত্তিকা, পাষাণে 
নিজ করে গড়ি” মুত্তি, মাগে তার কাছে, 
পরিত্রাণ, অচেতনে চেতন বিচারি+। 

সত্যধন্মসেবী, বীর প্রভু আমাদের 
বলেছেন, তাই, এই ভ্রম করি' দূর, 
লইবারে সত্য ধন্ম। অভিলাষ তীর 

“আল্লা হু আক্বর” ধ্বনি উঠে হিন্দুস্থানে |» 

নীরব হইলা দূত ! “আল্লা হু আক্বর” 

শ্রতিমাত্র সভাজন অঙ্গুলি-প্রবেশে 

রোঁধিলা শ্রবণপথ । তুঙ্গাচার্ধ্য শুধু 
রহিলেন অবিচল । সন্বোধিয়! দূতে 
জিজ্ঞাসিল! ;-- 

“বল, দূত ! বল বুঝাইয়া, 
কে তিনি, ষাহার নাম উচ্চারিলে তুমি ।% 

“তিনি এক, অদ্বিতীয়, মহান্ ঈশ্বর” 

'উত্তর করিল দৃত। স্ুুধাইলা গুরু ;-_ 
“কোথা অধিষ্ঠান তীর পার কি বলিতে ?” 

কহিলেন হামজবী 

“পুণ্য স্বগলোকে |” 

“মত্ত্য কি ঈশ্বরশূহ্য তবে ? কহ, দত !” 
জিজ্দ্াসা করিলা গুরু । চাহি” মুখপানে 



দশম সর্গ। ১৫৫ 

কহিলেন হামজবী ;-- 

নি না কভু নয়, 

দ্বর্গে, মর্ত্যে, সর্ববস্থানে, বিরাজিত তিনি” 

উত্তরিলা শুনি” গুরু ;-- 

“হেন জ্ঞান লয়ে 

বুঝিবারে হিন্দুধম্্ম কেন কর ভ্রম ? 

শিখেছ তোমরা যাহা বর্ষ পঞ্চশত, 

যুগ যুগান্তর হ'তে শান্তর আমাদের 

প্রচার করিছে তাহা । তোমাদের(ই) মত 

জানে হিন্দু, তিনি এক, তিনি অদ্ভিতীয় ; 

নাহি তা'র দেহ, রূপ । চাহ কি শুনিতে 

কি বলে মোদের শাস্ত্র ? কহিতেছি, শুন ;-- 

'যা কিছু জগতে এই হের স্পন্দমান 
উদ্ভূত তা? ব্রহ্ম হ'তে, তিনি বিশ্বপ্রাণ। 
অশব, অস্পর্শ তিনি, অন্ধপ, অব্ন্ন ; 

রসহীন, 'গন্ধহীন, অনাদি, অক্ষয় 8 

বুঝিলে কি, দূত ! এই শাস্ত্রের বচন ? 
নাহি পুজি মেরা জড় পাষাণ, মৃত্তিকা; 

পুজি সেই অদ্বিতীয়, অনার্দি, অরূপে । 

বিস্ময়ে কহিলা দুত )-স্ 

“এই শাস্ত্র যদি 

তোমাদের, কেন তবে পুজ নদী, গিরি ?” 
পা সপ পপি সি পপ শা পস্প মপসিিউ 

* হযদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ববং প্রা এজতি নিঃহতম্, 

| অশব্ামন্পর্শমরূপমধ্যয়ং তথারসং নিভ্যমগদ্ধবচ্চ 'যৎ। 

এই শ্োফগুলি কঠোগনিষদের ভিন্ন ভিন্ন শী হইতে এবং অনুবাদটী গ্রস্থকারকৃত 
ঝাঠোপদিবদের অনুবাদ -পুত্তক হইতে গৃহীত। 



১৫৬ প্রীরাজ । 

কহিলেন রাজগুরু ;-- 

“শুন আর বার 

শান্্র-বাক্য, হ'বে দুর ভ্রম তোমাদের |” 

“তিনিই আকাশচারী দেবতা তপন, 

অস্তুরীক্ষবাসী তিনি দেব সমীরণ। 

অগ্নি তিনি, বেদী মধ্যে বসতি গাহার, 

তিনি সোমরল, স্থিত কলনমাঝার। 
নররূপে, দেৰরূপে তিনি বিরাজিত, 

কিবা ষজ্ঞে, কিবা ব্যোমে তিনি গ্রতিঠিত। 
মুকুতা, মকর তিনি সাগরের জলে, 

তিনি ব্রীহি, যব, যাঁছা৷ জন্মে ধরাতলে। 

তিনি নদী জলময়ী, পর্বতবাহিনী, 
তিনি সত্য, সুমহান, সর্বমন্ন তিনি। 

“তিনি. সর্ববময়, তাই, সর্ববভূতে মোর! 
হেরি তার অধিষ্ঠান ; সাকারের মাঝে 
পুজি সেই নিরাকারে। হিন্দু পৌত্তলিক 
যে কহে, সে ভ্রান্ত ; নাহি বুঝে ধণ্দন তা”র।” 

দৃতগণ মাঝে সেখ মদিনানিবাসী 
ছিলা, তথা” একজন, কঠোর মুরতি, 

দু়কায়; রুক্ষ ভাষে কহিলেন তিনি ;-- 

“িম্মাচার্্য ! হিন্দুধর্ম বুধাইলে ভাল; 
কিন্তু আদিবার কালে, পুক্ষরের তীরে, 

দেখিলাম, শত শত হিন্দু নরনারী 
করিতেছে নান, মোক্ষলাভি-অভিলাষে। 

* হলঃ শুচিযন্বহুরত্ত বীক্ষসত, হোতা, বে দিঘদূতি ধিছুরোণসৎ। 

নুষছরমঢূতসন্থ্যোমসব্জা। গোজ, খতজা, অভিজা, খত, বৃহতৎ॥ 



দশম সর্গ। ১৫৭ 

জলে, স্থলে, অগ্নিমধ্যে, আকাশে, অনিলে 

ব্যাপ্ত তিনি বলি যদি পূজ সর্ববাধারে, 
কেন পুক্ষরের জল পবিত্র এত ? 
পুক্ধরে আছেন তিনি, নাহি বিশালায় ?% 

“উত্তম কহিলে, সেখ !» 

উত্তরিল! গুরু 3--- 

“বাদ বিনা সন্দেহের মীমাংসা না হয়। 

দিতেছি উত্তর ; কিন্তু বল অগ্রে তৃষি, 

সর্ববব্যাপী বলি” তীা'রে তোমরা সকলে 
জান যদি, কেন তবে পশ্চিমাস্য হয়ে 

কর আরাধন। ? সেখ ! সর্বব্যাপী ধিনি, 

আছেন পশ্চিমে, নাহি পুরবে, দক্ষিণে ? 
কেন মন্কা তীর্থ তবে ? অধিষ্ঠান তা'র 
সর্ববদেশে, সর্ববভূতে | শিল! মাত্র কাবা,ণ' 
কি হেতু তোমরা, বল, স্পর্শিতে সে শিলা, 

মিলে যবে যাত্রিদল মক্কার মস্জিদে, 

হও ঘর্মসিক্ত, কর দ্বন্দ্ব পরস্পরে £ 

শুনি, মুসল্ম্ুন কহে, যত দিন কাবা 

ছিল স্বর্গে, ছিল শুভ্র দুপ্ধফেন সম। 

* আলমীরস্থিত বিশাল সাগরের প্রচলিত নাম বিশ্ল| ব| বিশাল! ॥ 
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১৫৮ প্থীরাজ। 

কিন্ত মর্ত্যে আসি' কাবা হয়েছে মলিন 
পাপীর পরশে । সেখ! বিবেচক তুমি ; 
বল, জড় শিল। ধরে কি হেন শকতি 

যার গুণে পাপে হয় বর্ণভেদ তার ? 

কি হেতু জম্জম্ কৃপ স্ুপবিত্র ভেন, %& 

কেন কটু, রোগপ্রসূু সলিল তাহার 

পানে মুসল্মান ভাবে ধন্য আপনারে £ 

বল বিচারিয়! তুমি; পাইলে উত্তর 

কহিব, কি হেতু হিন্দু পুজে নদী, গিরি 1 
নিরুত্তর দূতগণ। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে 

সভাজন রহে চাহি” তুঙ্গাচাধ্যপানে। 

নতশিরে হামজবী কহিলেন তবে ;-- 

প্ধন্্নাচার্ধ্য ! বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন ; 

নাহি আজ্ঞ। স্থল্তানের । জানাইব আমি 
বলেছেন প্রভূ যাহা; কর্তব্যনির্য় 
করিবেন হিন্দরাজ। ণ' আদেশে প্রভুর 

কোরাণ, কৃপাণ আমি আনিয়াছি সাথে ; 

রাখিনু,উভয় এই । লইলে কোরাণ 

মদিনানিবাসী এই দেখ মহামতি 

করিবেন দীক্ষা দান। লইলে কৃপাণ 

* মক্কাস্থিত দুপ্রসিদ্ধ কপ । ইহার জল সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। (09719)7 
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1 হিবা.রাজ হিদুদিগের বা হিনু্থানের রাজা । 

চা 



দশম সগ। ১৫৯ 

লক্ষ অশ্বারোহী, লক্ষ পদাতিক সহ, 

ঘিরিবে আজ্মীর, দিল্লী ;-_যথা অভিরুচি। 
শুনেছেন আমাদের প্রভু লোকমুখে, 

দিল্লীর অসংখ্য শত্রু আছে হিন্দুস্থানে। 
তাই বলেছেন তিনি ; সত্যধন্ম যদি 

ল'ন বীর পৃ ীরাজ, কেশাগ্র তাহার 
স্পর্শিতে কাহার(ও) কভূ না হবে শকতি; 

কোটি মুসল্মান প্রাণ দিবে তার তরে। 
স্বেচ্ছায় বিপক্ষগণে করি” পরাজয় 

পালিবেন সুখে রাজ্য। প্রভু আমাদের 

না চান অপর কিছু; চীহেন কেবল, 

সত্য ধন্মে দীক্ষা, তা”র প্রভুত্বস্বীকার ৮ 

নীরব, নিশ্চেষ্ট সভ1। সহস্র নয়ন 

প্রোজ্জবল হইল কিন্তু । বামা-কণ্ধবনি, 

কম্কণ-শিঞ্জন সহ, পার্খব-কক্ষ হ'তে 

ন্থম্পষ্ট হইল শ্রুত। আকধিয়৷ অসি 

চাহিলা চৌহানগণ সিংহাসন পানে । 
কহিলেন পৃর্থীরাজ ;-_-আধাঢ় প্রথমে 

নবীন নীরদ যেন গঞর্জিল গগনে ১-- 

'শুন, দূত ! লহ গ্রন্থ, দাও তরবারী। ” 
কহিও প্রভুরে তব, জন্মজন্মান্তরে 

থাকে যদি পুণ্য, নর জন্মে হিন্দুকুলে ; 

পারে বুঝিবারে হিন্দুধর্মের মহিমা । 

হেন ধন্ম ত্যাগ আমি করিব স্বেচ্ছায় !* 

ধিক মোরে ! শত ধিক্ এহেন প্রস্তাবে ! 

নাহি অভিলাষ মোর ধর্ম অপরের 



3৬৬ 

জি 

পৃথীরাজ | 

নিন্দিবারে ; কিন্তু, দূত ! জানিও নিশ্চয়, 
কি শাস্তি, কি তৃপ্তি আছে হিন্দুর ধরমে, 
জগতের শ্রষ্টা, পাতা, হর্তা, প্রভূ যিনি, 
নাহি ধার নাম, রূপ, জাতি, লিঙ্গ, দেহ, 

বাক্যমন-অগোচর, চিত্ম্ব রূপে সেই 

আরাধিলে মাতৃভাবে, প্রাণপ্রিয-রূগে, 

ভক্তিগ্রীতিপুষ্পদানে, কি আনন্দ, দূত ! 

জানে হিন্ুমাত্র তাহা; না বুঝে অপরে। 

ন। ছাড়িব ধন্ম আমি । কহিলে যে, দূত 

আছে বনু শত্রু মোর, মিথ্যা তাহা নয়। 

কিন্তু প্রাণাতযয়ে আমি দগ্ডিতে হিন্দুরে 
না! ডাকিব মুসল্মানে । মুষিক য্পি 

করে উপদ্রব, তবে, কোন্ গৃহী, বল, 

ডাকে কালসর্পে তা'র বিনাশের তরে ? 

এই ধনুর্ববাণ, এই মহাখডগ মোর 
অক্ষম কি শক্রজয়ে ? তাই ভরুকের 

লইব আশ্রয় আমি ? ব্যর্থ বাহুবল ! 

কছিলে যে তুমি, দূত! প্রভু, তোমাদের 

ন1 চান অপর কিছু, চাহেন কেবল 

গুভুত্ব-স্বীকার; কিন্ত প্রভৃত্ব পরের 

করে যে স্বীকার, কিবা রছে তার মাঝে ? 
কি পার্থক্য পরাধীনে পালিত বুষভে ? 

করি রজ্জ,বন্ধ প্রভু চালায় উভয়ে। 

যতক্ষণ র'বে শ্বাস স্বধন্্, স্বদেশ, 

স্বাধীনতা ছাড়ি গাঁ, ছাড়ি না কডু। 

এই মোর জন্মভূমি, মাতৃপ্বরূপিণী 



দশম সর্গ। ১৬১ 

রাজোয়ারা, সুখধাম, নন্দনসদৃশ 
আজমীর, দিব আমি তুরুকের করে ? 
পুপ্যতীর্থে, তপোবনে বৈকুণ) সদৃশ 
যে দেশ, সে দেশ আমি করিব অর্পণ 

শক্রভয়ে ? নিজদেশে পরদাস হয়ে 

করিব জীবনপাত ? ধিক্ সে জীবনে । 

লইলাম তরবারী; কহিও প্রভুরে, 
হইবে সাক্ষাৎ দৌহে সমর-প্রাজণে। 

কিন্তু বৃথা বক্তপাতে, সৈনিক-বিনাশে 
কিবা! প্রয়োজন ? থাকে সাহস যদ্যপি 

আম্ন দ্বৈরথ-যুদ্ধে । ধনুর্ববাণ, অসি, 
গদা, শুল, যাহ! ইচ্ছা, করুন গ্রহণ ; 

অশ্বে, গজে, পাদচারে, যথা অভিরুচি, 
প্রস্তুত সমরে আমি । হ'ৰে বিনির্ণীত 
দগুমাত্রে বলাবল, জয়, পরাজয় ।% 

নীরব হইলা ভূপ। সভাসদৃগণ, 
স্থদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি”, ভুষ্রিল৷ অন্তরে 

কি যেন অপূর্বব শস্তি। তুঙ্গাচাধ্য, তবে, 

সন্যোধিয়! দৃতগণে, কহিলেন পুনঃ ১ 

“শুন, দূত ! কহ গিয়া প্রভুরে তোমারঃ 
পাপী, ধঙ্মী যাহা হ'ক, হিন্দুগ্ানবাসী 
করে নাই ক্ষতি তা'র। কেন অকারণে, 

বীর তিনি, অহিংসক জনে হিংসা করি”, 
অর্জিবেন মহাপাপ ? আত্ম-বঞ্চনায়, " 

ধন্্প্রচারের নামে, অধর্মমগ্রচার 

কেন চা'ন করিবারে ? চাহে মুদল্মান 
১ 



১৬২ পৃ্থীয়াজ। 

রাজা, ধন, দাস, দাসী, ভোগ্য ইন্ফ্রিয়ের ; 

তবে বৃথা ধর্মমযুদ্ধ কিহেতু ঘোষণা ? 
বুঝিয়াছে হিন্দু, ধর্ম নহে তোমাদের 

একমাত্র লক্ষ্য ; ধন, প্রিয় ধর্ম হ'তে । * 

প্রচারিতে ধর্ম যদি থাকে অভিলাষ 
ত্যাগী ধন্মাচা্যগণে কহ প্রেরিবারে । 
সংযম, বৈরাগ্য যুগ্ম আন্ত্র লয়ে করে 
করুন সংগ্রাম তা'রা পাপাচার সনে, 

ফলিবে স্থফল তাহে। সাদী, পদাতিকে, 

অসি, শুলে ধন্মম, কভু, না হয় প্রচার। 

পঞ্চবিংশ বর্ধাধিক সুল্তান মামুদ 

উত্ীড়িল! হিন্দ্ুগণে ; পর্ববতপ্রমাণ 

কাঞ্চন, মুকুতা, মণি করিলা লুণ্টন ; 

কিন্তু কয় মুষি তাঁর নিয়োজিলা তিনি 
প্রচারিতে সত্যধন্্ন কুধণ্্ীর মাঝে £ 
অবিভেদে নর, নারী, বাল, বৃদ্ধ, যুবা 
বধিলা, বাঁধিলা লয়ে দাসত্বশৃঙ্খলে। 
কিন্তু, দূত ! বল তুমি, বিতরিল! তিনি 

সত্য ধন কয় জনে । ধর্ম জ্ঞানে, প্রেমে ; 

'হে রক্তপাতে ; নহে লুণ্টনে, ভঞ্জনে। 
টিহিডানিলিরি রি হরারা টিভির হরর ভাতা ডেবিট রিড 

* অহশ্মদ ঘোরী ভারতবর্ধ হইতে থে অপরিমীম অর্থ লুষ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেদ 

গুসলমান এতিহাসিকের নিয়োক্ধৃত উত্জি তাহার প্রমাণ ৪-- 

16 05890161015 00005156050 চট 00005 10006010165, ১৪৪ 

80581] 0015 00670101 99 ৪) 11751500501 1719-5/62100, 0788 06 08010 01900005 

91006 0০0০9 10508 ( 429 755 %512156) 7 00615501006 21705 55060100105 1110 

70109005188 200 5800 01 ৮170৮ 85 1600705015060 *102 6210 

€080008 01 (00009510725. 
চ017085 061198 ৬০], |, ৮,187 



দশম সর্গ। ১৬৩ 

কহিও প্রভুরে তব, হিন্দু দিবে প্রাণ, 

না ছাড়িবে ধর্ম তবু। ধর্ম ব্যপদেশে 
কেন এ অধশ্ম যুদ্ধে অভিলাষ তা'র ? 
স্ায়দণ্ডে চরাচর হই'ছে শাসিত; 
করে যদি পাপ হিন্দু, বিধির বিধানে, 

অবশ্য পাইবে শাস্তি। কিন্তু মুসল্মান, 

শাস্তি দিতে তা'রে, যদি করে পাপাচার, 
অধর্ম্ম ধর্মের নামে, না পাবে নিষ্কৃতি । 

অদ্য হ'ক্, কল্য হক্, হক্ যুগ পরে, 
অধর্ট্ের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য ঘটিবে। 
কোথা মামুদের অর্থ? বংশধর তা'র 

আছে কি রক্ষিতে নাম ? কোথা সেনাদল ? 
ছায়াবাজী সম শুন্যে গেছে মিলাইয়!। 
লুপ্ত গজনবী বংশ ; % হিমাঁচল সম, 

অটল, এখন(ও) হিন্দু রহেছে দীড়া'য়ে; 

রহিবে, যাবৎ রবে চন্দ্র, সূষ্্য, তারা । 
এই অভিযান, এই লুণ্ঠন, পীড়ন 
অকাল-জলদ সম হ'বে অন্তহিত ; 
নিজ মহিমায় দীপ্ত দিবাকর প্রায় 
হিন্দুত্ব বিরাজমান রহিবে ভারতে। 

মারব, ভাতার, তর্ক যে আত্মক হেথ। 

সিদ্দুক্ষে নিপতিত বুষ্ঠিববিন্দু সম, 
লুকাইবে) হিন্দুস্থান র'বে দা স্থান। 
নির্ভয়ে কহিও দত প্রভুরে আপন, 
1. পা পাস বত লজ 

পা" কার দা চি পপসপিপাবধ পউত জাটাাক 

*.3 1805 01 98৮010160 8%001760 10) 10015 1011005, (80085108 017118 

1186 &, 19.) 10101051005 [71505 ০৫ 10015, 7, 357, 



১৬৪ পৃ্থীরাজ। 

বিনা দোষে বক্ষে কার(ও) হানিলে ছুরিকা 

শতধারে পড়ে তাহা ঘাতকের বুকে ; 
তকে প্রায়শ্চিত্ত বিধি বিধাতার সণ. 

স্তব্ধ রাজদুতগণ। ডাকি” অনুঁচরে 
টহিলেন পৃথীরাজ ১ 

“যোগ্য পানাহাব 

দাও লয়ে দুতগণে ; পুরস্কার দানে 

করি” তৃপ্ত, দিও পরে বিদায় সবাবে ।৮ 

বাজিল মধ্যাহ-ভেরী সিংহদ্বার হতে 

ভঙ্গ হ'ল রাজসভা । সভাজন যত, 

আনন্দে, গৌরবে, দর্পে নমি” গুরুদেবে, 
নমি” রাজপদে, সবে ফিরিল। ভবনে । 

& 
পঠিত প্কনিজঞকপলাজ (হজ | ৮৯৮ এ পট পপ বা |! তাহ কি | এ পর রি কপ আরালাহাপাান্া পা পন কাজ ওরা 

1 মহণ্মর্দ ঘোরীর সন্বন্ধে এ কথ। ব্যর্থ হয় নাই। গক্ষরদিগ্রের হস্তে তিনি অতি নিষ্ঠুর 
ভাবে নিহত হুইয়াছিলেন। মুমলমান ইতিহাসলেখক বলেন ;--1১6 00100975 * 
51706217760. 10617 09856175182 00 10708150009, +77100 9125 20612105 (0004 | 

19 008/৩ 060 01671060109 00 061 (0210 105209-৮0 00005, 

93712956115) 01. ], 26, 18586, 
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রা 

চৌহান বাক্ষসভ1। পুর্থীবাজ ১৬৪ পৃষ্ঠা । 





৭) 

এক্াচ্স্ণ অর্গ। 

ফল্গুৎ্সব অবসানে আঁজ্মীর নগর 

ধরিয়াছে অভিনব বেশ মনোহর । 

আবির-কুম্কুম-রাগ নাহি সেথা আর, 

গোরোচনা, হরিদ্রের তেরি অধিকার । 

অশোক.কিংশুক-ফুলে না শোভে ভবন, 

চম্পকে, কাঞ্চনপুষ্পে গুহের শোভন। 

যবাঙ্কুর, পুষ্প, দুর্ববা লয়ে পুরনাবী, 

গৌরীপুজাব্যগ্রা, পথে ধান সারি সারি |% 
“হোলী হোলী” রবে কেহ নাহি করে গান, 
নারী-ক্টে শুনি সদা গৌরীগুণ তান। 

হরগৌরী-প্রতিমুণ্তি করায়ে গঠন, 
পরাইয়া মনোমত বসন, ভূষণ, 
অঙ্গনে স্থাপিত করি' চন্দ্রাতপ-তলে, 

কুমারী, সধবা মিলি' পুজেন সকলে । 
দি পা জে ওল আসর পালি ক জপ শী সপ কাপ ০০০০ পপ সপ সপ শাকপিশীকপিসিস ০টি সি সস পিন পিস্ারএ্। | পাপী ০ পপ 

* এই গৌরীগুজা আজমীরের একটী। প্রধান উৎসব এবং এক্ষণে “গাঙ্োর” নামে 
পরিচিত। আমীরের ইতিবৃত্ত লেখক এ সম্বন্ধে এইরূপ লিিয়ান্কেন ;--2. 7000)0৫% 0 
01196] 6550915 276 01056160170) 20106) 8000085৮ 910100 006 000191150096 01 

(72102807 %10100 %110) 015 0075] 65115215275 09001151100 1910015208, 

70655 00065 26 10116525110 150165) চ505815, 1005 08089811650155] 10 

1100090£ 0£ 00010, ৮1606 91575 15 66160150690 ৮ 006 7২210019 212৫ 

1121021205, [6 061601565 0])5 002]0£9) 10105 ০01 81795 81085610105, 

2000 911 91181059800 10817160 00060 1819 0216 1016 1 068105 * * 
5৬61) 985 26৮ 606 17015 *% * ত05 015065 216 060078050 210 1990165 

255617015 200. 5108, চাপ 055 018 10)8£85 816 9620 08৮10 076 19019110 
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পৃথীরাজ । 
নারীর উত্সব, সেথা, নাহি হেরি নর, 

নৃত্যগীতে, সর্ধ্বকার্যে, নারী অগ্রসর । 
স্বাধীনা, সঙ্কোচহীনা, নাহি ভয়, লাজ, 
যা”র যথা! অভিরুচি পরেছেন সাজ । 

নর্তকী, গায়িকা কেহ, কেহ বাগ্ভকরা, 

অভিনয়ে কেহ দেবী, গন্ধবর্বী, কিন্নরী । 
সমররঙ্গিণী কেহ, উগ্রচণ্ড ভীমা, 

নাচেন ভাগুবে, নাহি কৌতুকের সীমা । 
গৌরী-গুণ-গীতি মাত্র মুখে সবাকার, 
গৌরীলীল অভিনয়ে আনন্দ অপার । 
কেমনে ছিলেন গৌরী শঙ্করের ঘরে, 
কথাচ্ছলে, কোন নারী শুনান অপরে। 

কেমনে হইল! দেবী পতিসোহাগিনী 

শুনান সঙ্গীতে তাহ! কোন সীমন্তিনী। 

দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার করি” পরিধান 

মুন্তি লয়ে কভু সবে বহির্দেশে যান। 
সঙ্গে চলে বাদ্যকর, ভূত্য, পরিজন ; 

ভোজ্য, বস্ত্র, নানারূপ হয় বিতরণ। 
দেখাইয়া পথে, ঘাটে, রাজ-উপবনে 

ফিরি” পুনঃ ল'ন গৃহে দীপালোক সনে ।- 
এইরূপে গৃহে, গুছে গৌরীপুজ। হয়, 
প্রাসাদ, কুটার সম মহোতসবময় । 

আজমীর মাঝে শোভে বিশালসাগর, 

 বিশালদেবের কীর্তি, রম্য সরোবর 

১৬? 
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চা ড7591085, % * 1602১০9৪০৮০ 80৫. & 08180011550 01000006676008 



একাদশ সূর্গ। ৯ 

দৃঢগগাথ। শিলাখণ্ডে বাঁধা চারিধার ; 

পৃরবে, দক্ষিণে রা+জে পর্ববতগ্রাকার। 

নির্মল সলিল তাহে কাণায় কাণায়; 
রাজহংস দলে দলে কেলি করে তগয়। 
শোতে ষুখা দ্বীপ সেই সরোবর মাঝে, 
প্রাসাদ, মন্দির কত তথায় বিরাজে। 
রাজেন্দ্র বিশালদেব, প্রতাপে তপন, 

নিশ্মাণ করিল! তথা রম্য উপবন। 
জ্ঞানে, বীর্যে অদ্বিতীয় ভূপতি ধীমান, 
রাখিল! বনে জিনি আধ্যের সন্মান।% 

সবীপ মাঝে তরুকুণ্তী শোভে মনোহর, 

অবিরাম পিক সেথা তুলে কুহুম্বর। 
মাধবীমণ্ডপ চারু বিরাজে কোথায়, 

শুভ্র শিলাময় বেদী মধ্যে শোভা পায়। 
বসম্ত-আগমে সেই রম্য উপবন 

নন্দনকানন-শোভা করেছে ধারণ। 

শত 501000000850050100506 825 56৫ 10. 51005557107 56551550106 
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সক ঠি 608200100১6 08171091০01 22500106101 015017)50151060 85 27000001001 

1600615 85 001 52100110105 501670010 012506 2006215 6০৬10856 10681) 092019 
0650:0550 0602156 06 00৩ (6000165 505001708 0766 001106006৩৪ 01810" 

1)60910 10৮85101025, 

£00761) 17150011051 800 10550110605) 7, 02, 6566, 

%. ৮506 00005 9102118 01119 (5002 508 তা 90105000000 05150 
1102 4,109, 51207080091 06 1050 01682150006 00050 ০0৫ 005 01052100205 ৪0৫ 

00206 11 28210 /152-100015 % * 36 ছা25 25 66550 5 90070127400 0066 25 009 
825 2 210: 80 0015 019008 0510611 ওত 5 2 60000091002 1001 018. 

%01619 06 91)8$200001, 

[0109 0, 753-184 

বিশালদেব সম্বঘ্ধে ভিন্ন ভিন্ন পাগটাক। দেখুন 



ক পৃ্থীরাজ । 

পাদপে, পাদপে শোভে নানাজাতি ফুল, 

মধুলোভে বঙ্কারিয়৷ ভ্রমে অলিকুল। 

রসালমঞ্জরী হ'তে মধুধারা ক্ষরে, 

চম্পক, বকুল ফুটি সৌরভ বিতরে । 
বিলাসতরণী কত পতাকা-শোভিত, 

দ্বীপের চৌদিকে এবে হয়েছে মিলিত। 
তরণীমাঝারে বসি' পুরনারীগণ 

করিছেন মহোল্লাসে গৌরী-সঙ্থীর্তন। 
কুস্থম-স্থবাস বহি” মধুব মলয়, 

হদবক্ষে উর্মি তুলি” মৃছু মু বয়। 

দোলে তরী, নাচে কেতু সমীরণ ভরে, 

হিল্লোল সলিলে উঠে, উঠে গীতস্বরে । 
নুপুর-শিপ্তন, মিলি” কলকণ্ নে, 
তালে তালে উঠে পড়ে তরঙ্গকম্পনে । 
কি আনন্দধাম দ্বীপ ছিল একদিন, 

হায়রে কালের গর্ভে সকল(ই) বিলীন ! 

স্তব্ধ বেণুবীণারব, ভেরীর নিংস্বন ; 
নাহি বেদপাঠ, পূজা, উত্সব, কীর্তন। 

নীরবতা মাত্র এবে বিরাজে তথায়, 

ক্রৌঞ্চের কর্কশ ক, কভু, শোনা হাঁয়। 
লুপ্ত পুরী, উপবন; স্মৃতি আছে পড়ি; 

তগ্ন শিল! মাত্র এবে যায় গড়াগড়ি |» 

* বিশালসাগরে ছোট, বড় ছুইটা খ্বীপ, ধ্বংসশেষ অবস্থায়, এখনও বর্তমান আছে। বড়টীর 
পরিমাণ ফল প্রার খানর বিশ্ব! এবং ছোটটার পরিমাণ ফল প্রায় পাঁচ বিঘা! হইবে। তাহাদিগের 
পূর্বাশোভ| এখন কিছুই নাই। জন্প্রতি বাধ ভগ্ম হওয়ায়, বিশালসাগর একেবারে জঙশূষ্ 
হইয়াছে। তাহার বর্তমান অবন্থ! দেখিলে প্াধুত্তক্ত রূপসমাতনের বাক্য স্মরণ হয়। 

“ধহুপতেঃ ₹ গত! সুরা! পুরী, রঘুপতেঃ বধ গতোত্তরকো শলা। 
ইতি বিচিজ্ত্য কুরধ মনঃ স্থিরং) ন দদিদং জগদিত্যবধা রয় | 



একাদশ সর্গ। ১৬৯ 

পাষাণ-রচিত হরগৌরীর মন্দির 

দ্বীপতট হ'তে উত্ধে তুলিয়াছে শির। 
শুভ্র শিলাময় সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে 

সম্মিলিত আজ যত পুরনারীগণে । 

রাজী, রাজবধূ, কেহ রাজার নন্দিনী, 
নিমন্ত্রিতা সভাসদ-দচিব-গৃহিণী । 
গৌরীপুজা শেষ জাজ, তাই সর্দবজনে 
এসেছেন প্রণমিতে দেবীর চরণে। 

বিচিত্র বসন অঙ্গে শোতে সবাকাব, 
পরিধান রত্রময় দ্রব্য অলঙ্কাব। 

অপূর্ব ভূষণচ্ছটা ঝলসে নয়ন, 
ততোধিক আভা ঢালে পের কিরণ । 

অঙ্গের বরণ তগণ্তকাঞ্চননিন্দিত, 

পুষ্ট, পরিপূর্ণ দেহ, কিবা স্থুললিত। 
পীন, সমুন্নত বক্ষ নেত্রতপ্তিকর, 

বিপুল নিতম্ব, উরু সৃগোল, সুন্দর । 
গ্রীবা, বাহু মরি কিবা বর্তল গঠন, 
রক্ত ওষ্ঠাধর, কুট সুনীল নয়ন। 
কি আনন্দ, কিবা স্ফপ্তি ব্যক্ত মুখে করে. 
পদক্ষেপে সজীবতা, লাবণ্য নিঃসরে । 

নাহি দেহে রোগচিহ্ছ, মুখে শোকচ্ছায়া, 
পৌত্রবতী নারী, তবু দৃঢ়া, খজুকায়া । 
কোমলে কাঠিন্য ভরা, কাঞ্চননলিনী, 
বীরম্তৃতা, বীরজায়া, বীরপ্রসবিনী | 

* এবং বপুঃ কাঁচমপন্ননির্শিত্ব 
মু প্রকৃতা। চ সসারমেব চ। 

কুমারসন্তবম্। 

্ 



১৭০ পৃর্থীরাজ। 

হেরি” সে রমণীদলে সানসনয়নে 

বঙ্গনারীমুর্তি পড়ে কবির ম্মরণে। 

রোগে শীর্ণা, গণ্ড, ওষ্ঠ লৌহিত্য-বিহীন ; 

নয়ন কোটরগত, করপদ ক্ষীণ। 

নাহি স্ফু্তি, নাহি তেজ, দেহে নাহি বল; 

কি অব্যক্ত মনস্তাপে নয়ন সজল । 

কৈশোর না হ'তে শেষ গ্রীসিয়াছে জরা, 

অকাল-মাতৃত্বে কুবজা, সজীবনে মর! । 

শিশির-সম্পাত শুফা নলিনীর প্রায়, 

লালিত্য, লাবণ্য, পুষ্টি বিরহিত কায়। 
এই যদি আমাদের মাতৃদেবীগণ, 

কি বিস্ময় ধংস দ্রুত দিলে দরশন ! 

নারীর সমাজ, নাহি অন্য কোন নর, 

তুঙ্গাচারধ্য বসি? শুধু বেদীর উপর । 
বয়সে, গাস্তীর্য্য, জ্ঞানে, তপঃ-সাধনায় 

দেশপৃজ্য গুরু, সবে নত তা”র পায়। 

রোগে চিকিৎসক তিনি, শান্তিদাত৷ শে।কে, 

আবালবনিতাবৃদ্ধ পুজে সর্ববলোকে। 

মনত্রগুহে, অস্তঃপুরে সর্বব্র গমন, 

এসেছেন কহিবারে আশিস্বচন॥। - 

প্রণমি' চরণে তা'র নারীগণ সবে 

যথাযোগ্য স্থানে গিয়া বসিলা নীরবে। 

অনুপমরূপা সেই নারীগণ মাঝে 

» দু'জনার 'পরে নেত্র সবার বিরাজে । 
প্রথমা ভূপের ন্বত্বা, পৃ্থা গুণবতী, 
দ্বিতীয়া, সংযুক্তা, রাজলক্মী মুর্ভিমতী । 



একাদশ সর্গ। ১৭১ 

রাজধি সমরসিংহ, চিতোরাধীশ্বর, 

জ্ঞানে বীধ্যে, অদ্বিতীয় ভারত ভিতর । 

হেরি তার শিবমুর্তি, যোগ, আরাধন 

“যোগীন্্র” বলিয়া তী”রে কহে সর্বিজন। 

তার পত্বী পুথা, আজ, পুজা-নিমন্ত্রণে 

এসেছেন আজমীরে, ভ্রাতার ভবনে । 

যথা পতি তথা পত্বী, উভয়ে সমান, 

নাহি কণ্মন উভয়ের বিনা বন্ড, দান। 

সম্পদ, এশ্বম্য কত গণনা না হয়, 
আকুষ্ট, আসক্ত চিত্ত কিন্তু ভাহে নয়। 

এসেছেন পৃথাদেবী তপস্ষিনী-বেশে, 
গৈরিক বসনা, বেণী দোলে পৃষ্ঠ দেশে। 
বিনা অনঙ্কারে দেহ কিবা শোতা পায়, 
অস্কিত ললাট, বানু বিভূতি-রেখায়। 
শঙ্খের বলয় তা'র বিরাজিত করে, 

পন্মবীজমাল্য কণ্টে কত শোৌভ। ধরে ! 

ব্দনে মাতৃত্ব ব্যক্ত, মধুরহাসিনী, 

উমা যেন তপোোনিষ্ঠা, যৌবনে যোগিনী। 
যুক্ত আনন্দময়ী পতির আরে, 

গর্বব, স্ফপ্ডি, প্রীতি যেন বদনে না ধরে।* 

অধরে প্রস্ফ,ট হাস্ত, উল্লাস নয়নে, 

তুষিছেন সর্ববজনে প্রিয় সম্তাষণে। 
১80 বা 

* সমধি ব৷ সমরসিংহের বেশডূষা এবং উপাধি মন্বদ্ধে এইক্প উল্লেখ আছে 2 4 51716 
0601:-1205 0 1115 56605 01175 10105 20017601015 18601. 81015 1) ঠ25 0191050 
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১৭২ পৃথীরাজ। 

যে অঙ্গে যা শোভা পায় বসন, ভূষণ, 

পরেছেন পতিব্রতা করিয়া যতন। 
রতন-মুকুটে তা'র স্থশোভিত শির, 

রুণু রুণু বোলে বাজে শ্রীপদে মন্তজরীর । 
গজমুকুতার হার কণ্টে শোভা পায়, 
উজলে কপোল, কর্ণ কুগুল-প্রভায়। 

সীমন্তে সিন্দ,রবিন্দু করে ঝলমল, 

অলক্তকে শোভে চারু চরণযুগল। 

নিরখিয়া নারীগণ করেন বিচার, 

কৈলাস ত্যজিয়া৷ গৌরী সম্মুখে সবার ! 
পুজাবিধি ক্রমে সব হ'ল সম্পূরণ, 

এইবার গৌরীকথা হবে সঙ্কীর্তন। 
পৃথা দেবী, ছোট রাণী করিবেন গান, 
উভয়ের মুখপানে সর্ববজনে চা'ন। 

সকলের মনোগত বুঝি” অভিপ্রায় 
নতশিরে পুথাদেবী দাঁড়ান সভায়। 
একতন্ত্রী বীণা করে করিয়া গ্রহণ 

আরম্ত করিল! দেবী গৌরী-সন্থীর্তন। 
প্দক্মযঙ্ হইল শেষ, 

পিনাকপাণি পাগল বেশ, .. 

ভ্রমিতে লাগিল! দেশ, দেশ 

পরাণপ্রিয়ার কারণে । 

চক্রচ্ছিন্ন সতীর দেহে. 
*খুঁজিতে ধান, ত্যজিয়! গেহ, 

সঙ্গী অপরণ্ন/ আছে কেহ, 

একাকী ভূধরে, ফীননে। 
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একাদশ সর্গ। ১৭৩ 

অদ্রি কোথ৷ তুলিয়! শির, 
তটিনী কোথা গতীরনীর, 
সাগর কোথা বিশালতীর, 

দাড়য়ে সেখানে কাতরে ; 

বক্ষে আয়, আয়রে সতি ! 

ডাকেন উচ্ছে প্রমথপতি, 

অবশ তনু, বিভোলমতি, 

নয়নে সলিল নিঃসরে। 

চুতকুপ্রে কোকিল গায়, 

ডাকেন ভব 'আয় রে আয়» 

দামিণী যদি মেঘে লুকায়, 
| আখিতে নিমেষ না রহে। 

ছি, শুষ্ক হেরিলে লতা 

হৃদয়ে জাগে সতীর কথা, 

ছুঁটেন ভাবি, শ্মশান যথা 

তনু যেন তা'র না দহে। 

মাস, বর্ষ চলিয়। যায়, 

ডাকেন শুধু “আয়রে আয়, 

কি ব্যথা তা”র হৃদয়ে, হায় ! 

বুঝিবে অপরে কেমনে । 

শান্ত ক্রমে প্রমথপতি, 

বুঝিলা বিশ্বে ব্যাপিয়া সতী; * 

জীবে চেতনা, জড়ে শকতি 
বিরাজে তাহারি কারণে। 



পৃথীরাজ । 

হেথা সতী হরের তরে 

জন্মিল! গিরিরাজের ঘরে ; 

বরণ হেরি আদর করে 

গৌরী সবে তীরে ডাকিত ; 

মুগ্ধচিত্ত অচলবাসী 

নিরখি' নেত্রে সে রূপরাশি, 

কি দেহভঙ্গী, কি চারু হাসি, 
জন্মিল। ভবানী ভাবিত। 

শ্রান্ত, ক্লান্ত ভ্রমিয়া হর 

আসিলা ক্রমে হিমভূধর, 
বিজনে বসি” পাষাণ'পর, 

লইলা কঠোর সাধন! ; 

ধ্যানে বিধি না পান ধারে, 

বর্ণিতে গুণ বচন হারে, 

না জানি, তিনি ভাবেন কারে, 

কিবা মনোগত কামনা। 

বাতা শুনি অচলরাজ 
চলিল। সেই শিখর মাঝ : 

গৌরী লইয়া সখী-সমাজ 
চলিলা ভেটিতে শঙ্গরে । 

ধ্যানমগ্ন বসি' ঈশান, 
"ন! বহে শ্বাস, না আছে জ্ঞান, 
অঙ্গ রজতগ্ষিরি সমান 

উজলিছে হিম ভূধরে । 



একাদশ সর্গ। ১৭৫ 

ভালে শোভে তরুণ ইন্দু, 

জটা-জড়িত ব্রিদশসিন্ধু 
্ষরিছে নেত্রে করুণাবিন্বু, 

দুরিত জীবের চিন্তনে। 

মুগ্ধা গৌরী নিরখি' ভবে, 
কহিল নিজ জনকে তবে, 

ধন্য আমার জনম হ'বে 

এ পদ-কমল স্বেনে । 

আজ্ঞা লভি” হরষভরে 

গৌরী নিয়ত সেবেন হরে ; 

সজায়ে অর্থ্য আপন করে 

সঁপিতেন, পদ পুজিয়। 

মাতা তার করি? যতন 
পরাদ্ত কত বেশ, ভূষণ, 

কবরী করি' ফুলে শোতন, 

স্থগমদে তনু মাজিয়! | 

স্থানুসম বসিয়া হর, 
চিত্ত আপন সাধনা পর 

বিগত ক্রমে কত বশসর, 

না! হেরেন তারে লোচনে। 

গৌরী মনে করি' বিচার 
খুলিল৷ নিজ মুকুট, হার, 

শোভিল শিরে জটঃর ভার, 

ভুষিতা বিভূতি-ভূষণে। 



১৭৬ পৃর্থীরাজ। 

প্রীত প্রভূ মেলিলা দৃষ্টি 
বিশ্বে হইল অমৃতবৃি, 
দেখিলা নেত্রে নূতন স্থষ্টি, 

সতীধন তার দীড়াঃয়ে । 

কোথা, সতি ! ছিলি রে বল্ 
আয়রে প্রাণ কর শীতল, 

বলিয়। মুছি? নয়নজল 

ধরিলেন বাহু বাড়ায়ে। 

ধন্য জন্ম করিয়া জ্ঞান 

গোৌরীরে রাজ! করিলা দান, 
নিখিল বিশ্বে উঠিল তান,__ 

'জয় গৌরী হরভাবিনী 1 
গৌরী সম! না আছে সতী, 

লভিলা গুণে ভূবনপতি, 

চরণে এস করি প্রণতি, * 

মিলি যত কুলকামিনী |” 

ুগ্ধচিত্তা নুরীগণ কীর্তন শ্রবণে, 

ধযুক্তার পানে চাঁন উৎস্থক ব্য়নে। 

আরক্ত কপোল লাজে সংযুক্তাস্থন্দরী 
দড়াইল। গৌরীপদে প্রণিপাত করিঃ ৷” 
আপনার প্রিয় বীণা! বাহু "পরে লয়ে 
আরম্ভ করিল! গীত পৃতচিতা হয়ে । 
আকাশ প্লীবিত করি' উঠে কণ্টন্বর ; 
“এবণে"মুগধা পৃ্থী, স্থির বায়ুস্তর । 
নাহি বীণা, নাহি ক, অভিন্ন উভয় ; 
মুচ্ছ'না, বঙ্কার সম; সম ভান, লয়। 



একাদশ সর্গ। 

কেমনে ছিলেন গৌরী কৈলাস ভবনে 
আনন্দে শুনান সতী পুরনারীগণে । 

“মন্দ মলয় বয়, কোকিল কুহরয় 
মোদিত হেরি খতুরাজে ; 

নীল গগন'পর শোভিত শশধর, 

চৌদিকে তারাগণ সাজে । 

স্বন্দর মধুমাস,। অঙ্গে হরিত বাস 
অঞ্জলি রচি” ফুলজালে, 

গৌরী-চরণ-তলে হর্ষে পাদপদলে 

নীরবে উপহার ঢালে । 

মধুকর, গুপ্জরি” সহকার-মঞ্জরী 

চুন্বিয়া, পিয়ে মকরন্ন ; 

আধ মুকুল খুলি” চম্পকফুলগুলি 
কৈলাসে বিতরে সুগন্ধ । 

রতন বেদী'পর বিরাজিত শঙ্কর, 
গৌরী বামেতে স্থখাসীনা ; 

কিন্নর গায় গান, বো বো বোঁম্ উঠে তান, 

বাজে মুরজ, বেণুং বীণা । 
কাণ্তিকে লয়ে সাথ আসিয়া গণনা'থ 

গৌরীরে কহে হেন কালে ;-- * 
দারুণ ক্ষধানলে অন্ব ! শরীর জ্বলে, 

পায়স পুরি” দেহ থালে ॥ 
না হ'তে কথ। শেষ, ভূঙ্গী বিকট বেশ, 

'তাল, বেতাল, ভূত সঙ্গে, * -. 
“ম! মা” বলি ডাকিয়া, » ঘন ঘোর হাকিয়া, 

'অন্প মাগিল নাচি” রজে। 
২৩ 
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১৭৮ পৃথথীরাজ। 

ইঙ্গিতে বুঝি সতী ক্ষুধিত পণুপতি, 
আসন করি? পরিহার, 

মধুময় পায়স, পিষটক স্ুুধারস 
যত্তবে লইল! ভারে ভার। 

' বিল্বপাদপ-তলে, বেষ্টিত ভূতদলে, 
ভোজনে রত শুলপাণি ; 

সবে বলে, “অন্নদে ! ত্বরা আনি' অন্ন দে 

গৌরী ত্বরিত৷ দেন আনিঃ। 

ভূত ভোজন-পটু মিষ্ট, লবণ, কটু 
আননে উভ? হাতে ঢালে; 

দবর্বা লইয়! হাতে অন্নদা, সাথে সাথে, 
পায়স পুরি” দেন থালে। 

মণিময় কুগুল গতি-বেগে চঞ্চল, 

ভাঁলে বিরাজে শ্রম-বারি ; 
ঘন বহে নিঃশ্বাস, অঙ্গে শিথিল বাস, 

পু মুগ্ধ নিরখি' ত্রিপুরারি । 
ফৈলাসে হেন মত সংসার-সখ-রত 

গৌরী গৃহিণী গুণধাম]; 

নাশিবে ভবভীতি, গৌরী-মহিম-গীতি 
গাও সকল পুররামা।৮ - 

সমাপ্ত হইল গীত; মুগ্ধা শ্রোত্রীগণ 
পরস্পর মুখপানে করেন দর্শন । 

দেববালা আসি কেহ করিল কি গান, 
'ফি"মধু'র বীণাধ্বনি, কিবা লয়, তান। 
ব্র্মলোক ত্যজি' ৰাণী, আসিয়া ভূতলে, 
গৌরীগুণগীতি কিবা শুনা”ল সকলে । 



একাদশ স্ঠ। ১৭৯ 

নৃপতির জ্যেষ্ঠা পত্বী ছিলা সেথা ষাঃরা, 
ংযুস্তাই পতিযোগ্য। বিচারেন তারা। 

পুজ্য! কুটুন্িনীগণ, চুম্ব করি” দান, 
আলিঙ্গনে, সম্ভাষণে, বাড়ান সম্মান। 

থাকুক অন্যের কথা, আচার্য্য বিস্ময়ে 
“্ন্যা ধন্য 1” কন মু পুলকিত হয়ে। 

নতশিরে গুণবতী বসিলা আসনে ; 
আচাধ্য সম্বোধি', তবে, ক'ন নারীগণে ১.৮ 

“গৌরী লীল! আদি, মধ্য করিলে শ্রবণ, 
অন্ত্য যাহা তাহা! আমি কহিব এখন। 

চরাচর ব্যাপি' গৌরী করিছেন স্থিতি, 
সন্ব-রজ-তমোময়ী ব্রিগুণ। প্রকৃতি । 

সত্ব-গুণময়ী গৌরী, উম। তপন্থিনী; 
রজোগুণময়ী গৌরী, অন্নদা গৃহিণী ! 
তমোগুণময়ী গৌরী, কালী খড় গধরা, 
অস্তরনিধনরতা, ভক্তদ্ুঃখহরা । 

অরিশিরমাল! তার গলে শেভ। পায়, 

বিলোলরসনা 'রিপু-শোণিত-তৃষায়। 
নবঘন কেশজাল উড়ে পুষ্ঠ'পরে, 
বালেন্দু ললাট মাঝে কিবা শোভা! ধরে! ' 
বরাভয় অসি তার শ্রীকরে শোভিত, 
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভুবন কম্পিত। 
রুধিরে রঞ্জিত মা”র অভয় চরণ 
কোটি-কোকনদ-কাস্তি করে প্রদর্শন । 
লজ্জাভয়হীন। দেবী, জুকু'টাভীষণা, 
যুদ্ধজয়ে, মহোললাসে, নত্যপরায়ণা। 



১৮৩ পরথীরাজ | 

এসেছে হিন্দুর মহা! সঙ্কট সময়, 
জননীর এই রূপ মনে যেন রয়। 

সমররঙ্গিণী মায়ে চিত্তে করি, ধ্যান 

কি আনন্দ রণক্ষেত্রে বিসর্ভ্জিলে প্রাণ! 
দাহির ব্রাঙ্ষণ, কিন্তু মহিষী তাহার 

দেখাইলা ক্ষ্রিয়াণী যোগ্য ব্যবহার। 

অগ্রণী হইয়! সতী, খড়গ লয়ে করে, 
বহু ম্লেচ্ছে বধি,ঃ প্রাণ অর্পিলা সমরে। ॥ 
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একাদশ সর্গ। ১৮১ 

বীরপত্ী, বীরমাতা তোমরা সকলে ; * 
ডরিবে কি যুদ্ধে যেতে প্রয়োজন হলে ? 
শুনেছ ত আসিতেছে দুরস্ত যবন ? 
যা'র যা” কর্তব্য কর, প্রাণ করি? পণ। 

সতন্য দিয়! বাচায়েছ প্রিয় স্তগণে, 
শিখাও বীরের ধন্ম তা” সবে এক্ষণে । 

হিংসা, দ্বেষ, জাতিদ্রোহ অযোগা এখন, . 

এক পথ উদ্ধারের মিলন, মিলন। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্য যা" হও তা? হও, 
কহ পুজে, প্রাণাধিক ! অসি, চন্ম লও । 

বুঝাঁও রাজার কাধ্যে সমর্পিলে প্রাণ 

কি গৌরব জননীর, কত যশ, মান। 
বুঝাও'পশুর সনে কি ভেদ তাহার, 

দেশহিতে উদাসীন হৃদয় যাহার । 

নহে এ মানব জন্ম ভোগ-স্ুখ তরে, 

সেই ধন্য দেশ, ধন্ম রক্ষ। যেবা করে। 

পতিসনে কর যবে প্রিয় সম্ভাষণ 

কহিও, পৌরুষ চায় রমণীর মন। 
সৌন্দর্য্য-এ শ্বধ্য-মৌহ যা" থাকুক মনে, 
কাপুরুষে কভু নারী পুরুষ ন! গণে। 
পরপদস্পর্শে কর কলঙ্কিত যা'র 

নাহি চায় নারী কভু পরশন তা”্র। 

শা পিপি উস পি পর পাপা ০ 

রঃ ১০০০ 

চাচনামায় দাহিরের একাধিক পরীর কথা দেখ। যাঁয়। জাঁদি নামে এক গনী, বৌদ্ধদিগের 
ঘারা কানিমের হস্তে সমর্পিত| হইয়া, কেবল যে (জের সভীবধর্দ বিক্রয় করিয়াছিল তাহা নয়; 
কামিমের প্ররোচদায় ব্ঘদেশবাসীদিগকে, যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া। বৈদেশিকদিগের দাসন্বগ্রহণে 
বিশিষ্টরগে প্রলুন্ধ করিয়াছিল। ন্যতন্ত্র টাকা দরক্টখা। 



১৮, ৃধীরাজ। 
অবলা রমণী বলি” না ভাবিও মনে; 

মহাশক্তিরূপা নারী রাখিও স্মরণে । 

সংশয়ে, সঙ্কটে নারী নরের সহায় ; 

রোগে মহৌষধ, স্সিগ্ধ সলিল তৃষায়। 
সে সংসার, সে সমাজ স্বর্গ সম হয়, 
ধর্মে, কন্মে নর, নারী মিলি” যথ! রয়। 

উদ্দাসীন! যথা নারী পুরুষের কাজে, 

কুশল, কল্যাণ তথ! কভু না বিরাজে। 

যথা শিব তথা শক্তি, না আছে অন্তর, 

দৌহার মিলনে চলে বিশ্ব চরাচর। 

গৌরীর আদর্শ ধার চিত্তে সদা রয়, 
সে নারীর কিবা দুঃখ, কিবা বল ভয় ? 

আদর্শ তাঁপসী গৌরী, আদর্শ গৃহিণী, 
' ভ্িপুরারি-জায়া গৌরী, অন্তুরনাশিনী । 

স্বস্তি, শাস্তি লত সবে, কি বলিব আর ? 

অধিষ্ঠিত হ'ন গৌরী অন্তরে সবার” 
নীরব হইলা গুরু । নারীগণ, তবে, 

ভক্তিভরে পদে তীর প্রণমিল1! সবে। 

আশিপি' করেন গুরু আশ্রমে প্রয়াণ, 

নাঁরীগণ, একে একে, যান নিজ স্থাণ। 



জ্রাদ্স্ণ জনর্গ। 

“আসিছে তুরুক্” 4 “আসিছে তুরুক্” 
পড়িয়াছে কোলাহল ; 

রাজার আদেশ হয়েছে প্রচার, 

সাজিছে সৈনিক-দল। 

ঘাটে, বাঁটে, হাটে শুধু এই কথা, 
অন্য কর্ধ৷ নাহি আর; 

দিল্লী, আজমীর কবে টলমল 

সহি" বীব.পদভার। 

হস্তী, উষ্ট খর আসে যুথে যুখে, 
মেঘাকারে ধুলি উঠে; 

উড়ায়ে পতাকা, নিজ নিজ দলে, 

অশ্বারোহিসেন! ছুটে । 

নগর সম্মুখে পড়েছে শিবির, 

গণম। না হয় কত 

সৈন্য সথলন, : নেতার মন্ত্রণা 

চলিয়াছে অবিরত । 

পৃ্থীরাজ সনে, একযোগ হয়ে, 

সমধি চিতোর-পতি 
নিজ সেনাগণে সাজিতে সমরে 

দিয়াছেন অনুমতি । 

তিন রাজ্যে, তাই, সমব্যস্ত সবে 

সমরের আয়োজনে ; ৫ 

সুহদ, সামস্ত * নীয়ক, সৈনিক 
কাধ্য করে প্রাণপণে । 



১৮৪ পৃর্ধীরাজ। 
রাজলিপি লয়ে, বাঁজাইয়া ভেরী, 

দলে দলে দূত ধায়; 

গ্রামের প্রধানে এ দিয়া গুয়া, পান 

গ্রামাস্তরে চলি? যায়। 

কেহ দিবে সাদী, পদাতি কেহ বা, 

ভারবাহী কোন জন; 

খাদ্যদ্রব্য কেহ, কেহ কাষ্ঠি, তৃণ, 
যাঁর সনে যথা পণ। 

কৃষকবনিতা, ব্যস্ত যন্ত্র লয়ে, 

গোঁধুম পেষণ করে ; 

আতীর, তৈলিক লয়ে ঘুত, তৈল 
রাখে চশ্্মদ্রোণী ভ'রে। 

কন্মকারশালে জ্বলে দপ, দপ 

দিবানিশি হতাশন ; 

ব্যস্ত কর্ষ্িদল গড়ে শূল, অসি, 
শব্দ উঠে ঠন্ ঠন্। 

কোথ। হস্তিপক ' মত্ত করিবরে, 
যতনে করায়ে সান, 

পিয়াইয় তত্র, সুমিষ্ট বচনে 
করে যুদ্ধশিক্ষা দান। 

জবলস্ত কন্দুক নিরখি' বারণ 
শ্ঙ্ « পাছে করে পলায়ন, 

তৃণগুচ্ছ জ্বালি « সম্মুখে তাহার 

করে তাই সঞ্চালন । 



দ্বাদশ সর্গ। 

অশ্বারোহী কোথা, ছুটাইয়া অশ্ব, 
বুঝি” দেখে বার বার 

ঘুরিতে, ফিরিতে 1 উঠিতে, বসিতে 
কেমন অভ্যাস তা”র। 

মহাবীর মুত্তি- অঙ্কিত পতাকা 
উড়ে কোথা; তরু'পরে 

প্রভাতে, সন্ধ্যায় যুবদল, সেথা, 
মল্প-যুদ্ধ শিক্ষা করে। 

রণবাগ্ভকর দেখে নিজ নিজ 

বাদিত্র কেমন বাজে ; 

প্রতি গ্রামে, গ্রামে রত রাজপুত 

এইরূপে নিজ কাজে । 

অন্তঃপুর মাঝে পশেছে বারতা ; 
নারীগণ, পরস্পর, 

স্থধান কৌতুকে ;- “কেমন তুরুক্ ? 

কোথায় তা'দের ঘর ?” 

কেহ বলে ;_-“তাণ্রা, কলির রাক্ষস, 

গিরিশৃঙক্গে বাস করে ; ৮ 

রৃষভের মুণ্ড ভাঙ্গে চিবাইয়া, 
রুধিরে উদর ভরে। 

নাহি করে সান, দেহের দুর্গে 

প্রেত পলাইয়া যায়; দি 

ন! পারি বুঝিতে *ক্যাফ, গ্যাফ করি 
কথ! কহে কি ভাষায় ।” 

২৪ 

১৮৫ 



১৮৬ পৃীরাজ। 

অন্য কহে,--তা*রা নরাকার পণ্ড, 

রোমাবৃত কলেবর 7” 

রাজদৃতগণে দেখেছিল যা”র! 
তা"রা শুধু বলে নর” । 

রাক্ষস, পিশাচ যা” হ'ক, তা, হ'ক, 
কহে কিন্ত্র সর্বজনে ; 

“শত যুদ্ধে জয়ী বীর পৃীরাজ, 

কে অঁটিবে তা'রে রণে। 

বড় গর্ব করি, রাজ! ভোলারায় * 

করেছিল! ঘোর রণ ; 

দ্তে তৃণ, শেষে, মানি” পবাজয়, 

করিলেন পলায়ন । 

মেবাতি, চন্দেল আসিলা যুবিতে, 
এবে তারা ধ্বংসশেষ ; 

চৌহানের অসি বুঝেছে কেমন, 
ছাড়ি গেছে রাজ্য, দেশ । 

করি' রাজসুয় কনোজ-ভূপতি 
হয়েছিলা অধিরাজ, ' 

যবন-চরণ- শরণে তাহার 

জীবন বাঁচিছে আজ । 

মামুদের কালে জন্মিতেন যদি 
পৃর্থীরাজ মহাবীর ৃ 

তা হ'লে কি হ'ত , শক্তি যবনের 

"্” * লুঠিবারে আজমীর ?% ণ' 
গ. গুজয্াটের অধিপতি। « 
চ5108 85560 036 06561 07৩ 21000 16200601005 010 01 2006 

ই) ?701178 106 0২2)8 520 10781875094 250975408৩0 10৩ 01706119006 
& 



ঘাদশ স্গ। ১৮৭ 

এইরূপ কথা নিত্য আলোচনা 
করেন রম্ণীদল। 

“আসিছে তুরুক্* “আসিছে তুরুক্” 

পড়িয়াছে কোলাহল । 

যোদ্ধা রাজপুত অস্ত্রগৃহ হ'তে 

লয়ে অসি, শুল, বাণ, 

পরাক্ষ! করিয়া, ঘর্ষণে, মাঞ্জনে 

যত্বে করে খরশান। 

মাজিয়। চন্দ্রক, * তৈলসিক্ত করি 
কোন জন রাখে চন্ম; 

দেখে কেহ লয়ে লাগে কিনা দেহে 

। পিতামহ-ধৃত বন্ম। 

পুরনারী যত পতিপুক্রগণে 

গুছাইয়া দেন অস্ত্র; 

কেহ বা সীবন করেন পতাকা, 

রঙগীণ করেন বস্ত্র 

উষ্জীষ বাঁধিয়া ' পরায়ে কঞ্চুক, 
অসি, চন্ম দিয়া করে, 

ডাকি' নিজ জনে দেখান জননী 
বীরপুজ্রে গর্ববতরে । 

0991) 500710 10 00101) 018100000 0:06160 1 00 6 5801060) 200 1006 99380601 

০০006500106 1210 %8516, 

1311055? 1611519) ০], 1, 69. 

* ঢাঁলের উপর ধাতুনির্শিত চন্ত্রাকৃতি যে'সজ্জাগ্ুলি ধাঁকে তাহার নাম; চলিত কথায় 
ইহাকে চদা বলে। 



৬৬৮ 

পৃ্ীরাজ | 

প্রণমিয়! স্থৃত কহে জননীরে 

“কর মা! আশিস্ দান; 

স্বদেশ, স্বধন্ধ র্ 

সঁপিবারে পারি প্র 

ভূর্জপত্রে লেখা 

রাখি” পুর্ণপাত্র, 

রাখিবারে যেন 

াণ ।৮ 

মঙ্গলকব্চ *& 

সযতনে বাঁধি' গলে, 

জলি ধুপ, দীপ, 

ভরি” ঘট তীর্থজলে, 

কহেন জননী ;-- “এস, প্রাণাধিক ! 
জয়ী হয়ে এস রণে, 

মৃত্যু যদি হয়, কাপুরুষ তবু 

যেন কেহ নাহি গণে। 

আমি মাত তব, স্তন্য পানে মোর 

বন্ধিত হয়েছ তুমি ; 
আমা হ'তে, বস! শ্রেষ্ঠ শতগুণে 

জেনো তব জন্মভূমি ।৮ 
চন্দনে, সিন্দুরে বিলেপিত ধনু 

লয়ে কোন বুদ্ধ বীর,' 

প্রণত তনয়ে, করি” আলিঙ্গন, 

কহেন, চুম্বিয়া শির; 

কুজ্রাগ্, বরুণ রক্ষুন তোমারে ; 

রক্ষিও রাজার মান, 
লহ এই ধনু, ল্মরি' রঘুবীরে, 

সদ. « চড়াইও ইথে বাগ 
সপ পি শপ পাপন পা কাজা 

* লৌহাদিবর্দবৎ অঙ্গাণিযক্ষণার্থং দেখতামন্তরবি 
বিলিখ) কাম ধার্য । শদবলদ্রদঃ। 

গ্রহমূ। তত, পুজা য্লাং পাঠং। ভূর্ছে 



ঘাদশ সগ। ১৮৯ 

এ ধনু মোদের কুলের পূজিত, 
দিলাম তোমার করে, 

হয়ে রণজয়ী, হাতে লয়ে পুনঃ, 

কুশলে ফিরিও ঘরে। 

এ ধনু লইতে আলহ! আমারে 

হেনেছিল তরবা'র, 

হের বানুমুলে বিতন্তি প্রমাণ % 

চিহ্ন আজ (ও) আছে তা'র।” 

কোথা পিতামহী পৌজ্রে ডাকি? কন, 
দোহাতিয়া খড়গ লয়ে ;--৭* 

»পিতামহ তোর এ খড়েগর গুণে 

এসেছিল জয়া হয়ে। 

বিশাল চৌহান &; খেদাইল। যবে 

ফেরু সম প্লেচ্ছগণে ; 

এই খড়গ লয়ে গিয়াছিল। বার 

সমরে তাহার সনে। 

তোরও ত বীর, এক হাতে খড়গ 

ভাঁজ.দেখি একবার 1৮ 

পৌল্র হাসি কয় ;-- “তুমি শক্তিরূপা 

তাই ছিল বল তীা”র। ৃ 

আমারে দিয়েছ কাছুনে বধুটা, 
সদা আখি ছল ছল; 

কেমনে আমার শরীরে, ঠাকুঃ মা! 

হ'বে তবে অত বল ?” 

* যিতন্তি (অর্থাৎ) বিখৎ। 1&দোহাতিয়। উভয় হন্কে ধারণযোগ্য। £ বিশালদেবের 
দ্দ্ধে ভিন্ন ভিন্ন পাঁদটাকা দেখুন। 



১৯ . পৃথীরাজ। 

শুনি পিতামহী ডাকেন আদরে ;-- 

“আয় বউ! কাছে আয়, 

অন্তরাল হ'তে শুনিয়া কিশোরী 

লাজে পলাইয়। ঘায়। 

কোথা কোন সতী সাজায়ে পতিরে 

গদগদ ভাষে কয় )-- 

“আশাপুর্ণা দেবী & করুন্ মঙ্গল, 
রাজার হউক্ জয়। 

কহে, শুনি” লোক “ছুর্দান্ত তুরুক্ 

পাষাণ-কঠোর মন; 

দেবার নিশ্মাল্য বাঁধিয়া উষ্ভীষে 

সাবধানে কোরো রণ।৮ 

পুজা, বলিদান হয় গৃহে গুহে, 
চণ্ীপাঠ, স্বন্ত্যয়ন ; 

গ্রহশাস্তি তরে বস্ত্র, পঞ্চরত্ব 
হয় কত বিতরণ। 

দুর পল্লী হ'তে _. রাজধানীপানে 
অবিরাম লোক ছুটে ; 

“জয় পৃীরাজ” “জয় পৃথথীরাজ” 
পথে, ঘাটে ধ্বনি উঠে । 

পপ 
১ | সী শক াী পপ আইলা শশী শপ শী বিপ্লব অজ জা পা জিপ পপ অপ শপ পর 

* চৌহান কুলের শূরণ্যা দেবী । ভাহীর নন্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ৫ 
9810 10651 00 061 1020 970050. %110) 005 010606 2690010060 270 063- 

$0৮৩0 0৬: 01655708 0 (76 00897) 27 ৪5 আশাপুর্ণ। ০: কালিকা 0:0/5৫0 

219905 (0 10521 0015 1072561. 

[০৫12 17150019 ঁ 9155090, ৬০1, 1১ 12. 102, 



দ্বাদশ সর্গ। 

শুভ যাত্রাকাল গণিয়া জ্যোতিষী 
করি, দেন দিন স্থির ; 

দলে দলে সেনা ধায় কলরবে, 
ক্রোতপথে যথ৷ নীর । 

হেথ৷ দিল্লী মাঝে আসি” পৃর্থীরাজ 
সমর-উদ্ভে।গে রত, 

কভু মন্ত্রগৃহে, কখন শিবিরে, 

করিছেন দিন গত। 

বেলা দ্বিপ্রহর, অনলের ধার' 

ঢালেন প্রখর রবি ; 

ঘম্মসিক্ত দেহ, বহে তগ্ুশাস, 

রক্তবর্ণ মুখচ্ছবি | 

সৈম্তাবাস হ'তে অন্য সৈম্যাবাসে 

ধান অশ্ব আরোহণে 

ডাকিয়া নায়কে দেন উপদেশ, 
কা'র কিবা! কাধ্য রণে। 

কভু হস্তী'পরে চাঁলায়ে বাহিনী 
দেখান সেনানীদলে, 

অরাতির অশ্ব «  রোধিতে কেমনে 

হইবে সঙ্কট-স্থলে। 

স্বকরে কাম্মুক আকর্ষি কখন 

দেখান পদাতি সবে, ন্ট 

কিভাবে দড়া”লে, ' ক্ষেপিলে কেমনে, 

শায়ক অব্যর্থ হবে। 

১০১১৯ 



১৯২ পৃ্থীরাজ। 

গভীরা যামিনী, দিবসের শ্রমে 

সুযুপ্ত যখন রায়, 

“এসেছে সংবাদ” আগতিমাত্র তার 

নিদ্রা, ক্ষণে, ভাঙ্গি' যায়। 

ভূপতির সাথে সম পরিশ্রমে 
গোবিন্দ স্বকার্ধ্যে রত; 

লইছেন তত্ব, খাদা, অস্ত্র, তান্ধু, 

কোথায় চলেছে কত। 

রণস্থলে কোঁথ৷ দাড়াবে পদাতি, 

কোথা হস্তিঅশ্বগণ ; 

উচ্চ, নীচ ভূমি কোথায় কিরূপ, 
শোত, খাত, গুলবন। 

রক্ষি* জাতি, ধর্ম রন্ধান, ভোজন 

কোথায় কিরূপ হবে, 

কোন্ সেনাদল রহিবে দক্ষিণে, 

মধ্যে, বামে কারা র'বে। 

পূর্ণ আয়োজন ; শুভযাত্র! তরে 

ব্যগ্র ছুই সহোদর ;' 

একমাত্র চিন্তা তুরুকেরে কবে 

পাঠাবেন যমঘর। 

চিতোর হইতে | আগত সমধি * 

জ্ঞানে, গুণে নিরপম; 

কিবা মন্্রগৃহে, কিবা রণস্থলে, 

* * নাহি কেহ তার সম। 
০০০০০০৫০০০

2 

* পৃথীয়াজের সহোদরা পৃথাদেবীর ামী সমরসিংহ সমর্ধি নামে পরিচিত ছিযোন। তীহার 

প্রকৃতি সত্বন্ধে টড সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন ১:৪৩, ০০01 ৪710 9301101 10 06 

58707 00067 0156 210 610006%% 10 0007)0)1 ; 01905 20 0800/005 ০07 ০] 



হবাদশ সর্গ। ১৯৩ 

রুদ্রেতেজে ভরা, প্রশান্ত মুরতি, 
মহাশূল ধৃত করে; 

গলে অক্ষমালা, বিভূতি ললাটে, 
জটাজূট শির 'পরে। 

শ্রুতি, স্মৃতি উভে অনুপম জ্ঞ।নী, 

বিশারদ গণনায় ; 

পটু রঙ্গরসে, সদা শ্মিতমুখ, 

নেত্র দীপ্ত প্রতিভায়। 

তুরুকের সেন হয়েছে বাহির, 
বাদ এনেছে চর, 

পরামর্শ করি, করেছেন স্থির, 
তাই, তিন বীরবর । 

কুরুক্ষেত্র পারে রোধিতে বনে 

ন! পারিলে হ'বে লাজ; 

হবে মহাপাপ | গো-বধ বদ্যপি 

হয় ধন্মক্ষেত্র মাঝ । 

চিতোর, আজ্মীর, দিল্লী হ'তে সেন! 

যাবে সাজি” িন দল; 

সরস্বতী-তীরে, তরায়ণে গিয়া, 
রোধিবে যবন-বজ। | 

00025801959 39610৮50905 0015 ০% 00৮ 5 280 16৮61515060 95 0৩ 58558%15 ০01 

00৩০0008087, [0 07521050600 05৮৮৮ ৩ 08০ ০৮ 9910 ০০1৫ 06166) 5302191 
00৩ 0756159) 0025 10 05 9৩1; ৪19০6 অ55 05৩ 50029000195 101 0506, 000৩ 

8৮105 0715 95৪0. 0৫ ত$ল 1007৩ 2.001655. 

ণু'০০. ৬01) 1, চ. 295, 
লা'জি 

আঁক ১ পর্ববতে আবিদ ডি টীয়ারের শত ব্য পরের এক সমরমিংহের উল্লেখ 
আ, 1. (কত্ত 'পৃথ্রাজবাসে।০৩ চাদকবি সমরসিংহকে পৃথীয়াজের সমসামরিক ও ন্বকপতি 
বলিগ হুম্পষ্ট উল্লেখ কল্সিয়াছেন। আমি গাঁহারই মতের অনুসরণ করিয়াছি। 

ব্্৫ 



১৯৪ পৃর্বীরাজ । 

চিন্তাশৃন্য সবে ; সুদৃঢ় বিশ্বাস 
সমরে হইবে জয়; 

হাসিয়] সমধি কান পৃর্থীরাজে ;- 
“একটী কেবল ভয়। 

ছোট রাণী যদি না ছাড়েন তোমা, 

কেমনে হইবে রণ, 

তাই বলি আমি, গাটছড়া বাঁধি 
যুদ্ধে যাও ছুই জন। 

তুমি মহাবীর, তিনি বীরাঙ্গনা, 

তুণে তব তীক্ষ শব, 

বধূুব নয়নে আছে পঞ্চবাণ 
তার(ও) হ'তে তীক্ষতর। 

তব বাণে যদি না মরে যবন, 

মরিবে বধূর বাঁণে, 

অতি অল্লায়াসে হ'বে কাধ্যসিদ্ধি, 

কাজ কি এ অভিযাঁনে ?” 

কছেন ভূপতি /-- “করি” তপ, জপ 
জন্বিয়া্ছে গ্বান; 

বুঝ, ভাই, ভাল কাহার নয়নে 
স্থূল; কা . *বাণ। 

ভাল ভাল বেশ! *.পাচীন বয়সে, 

এখনও, «এ 

আছে অন্য কার্ধ্য, , চলিলাম আমি 
রণে দিয়] পৃষ্ট-ভঙ্গ ৷» 





$ ১ এখনও, রঃ 

কাধ, « 
করে বরণে দিয় অদ্গগুড কলি 

হল চাকহার। " 

পৃণাগাজ মহাকাথা । 
লা ৬০৭১ শ 



হাদশ সর্গ। 
$ 

এত বলি" ত্বরা অন্তঃপুর মাঝে 
চলি, পরথীরাজ ; 

দেখেন সংযুক্তা, '  একাকিনী বলি, 

কুহম-উদ্যান ম€ 
স্বকপ্গে হলিয়। মদিনা কলি 

ষ্ঠ গাস্মুছন হা হার) 

পার্থে পড়ি” তা" ধনুর্ববাণ, শুল, 
চণ্ম, অসি খরধার। 

আঁলোলিত কেশ, অংস, গরীব! ঢাঁকি,, 
পড়িয়াছে পৃষ্ঠ পরে; 

বদনমগ্ডল কি শোভ। বিকাশে 

অস্তগামী রবিকরে ! 

চারিদিকে ফুল, বিবিধ বরণ, 
| ফুটিয়াছে রাশি রাশি ; 

মাৰে মুক্তিমতী ফুল-কুল-রাণী 
বিরাজিতা যেন আসি? । 

বরণে চম্পক, নেত্রে নীলোৎপল, 

বন্ধুজীব ওষ্ঠাধরে ; 

চারু দত্ত-পাতি, কুন্দ অর্দল্ফ,ট, 
মরি কিবা শোভা ধরে। , 

অরুণকিরণে স্থলপন্স-হযাতি 
পদ-যুগ শোভা পায়; রর 

কুম্ম-যম।  সর্বব অঙ্গে রাজে? 

পুষ্পগ্ন্ধ শ্বাসবায়। 

১৪৫ 



১৯৩ পৃথারাজ। 

সান্ধা সীরণে কাপিছে অলক, 
উড়িছে চিল” 'দ”। 

ফুল আহরণে | স্বেদবিন্টু ভালে, 
মাত্রাধিক বহে শ্বাস 

বিশু পল্লব হেরি' হেপ্িছে যিনি 
করিতেন বরদান 

অকালে মুকুল ঝরিলে ধাহাঁর 

ব্যথিত হইত প্রাণ, 

আজ হেরি? তী'রে তরুলত মাঝে 

নীরব চেতন! জাগে; 

আবেশে ছুলিয়! আলিঙ্গিতে তা'রে 

চাঁহে যেন অনুরাগে । 

অদূরে যমুনা কল কল কল 
স্থমধুর তুলে তান; 

বকুলের শাখে লুকায়ে কোকিল 

কুহু কুহু গায় গান। 

মধুর! প্রকৃতি * আকাশ, ভূতল 

দশ দিক্ মধুময়; 

অন্তরে, বাহিরে স্থাবরে, জঙ্গমে 

, মধুধারা উলয়। 

মোহিত ভূপতি, একদৃষ্টে চাহি” 
রহিলেন বুঙ্ষণ ; 

আন পি 

কহিলেন পরে ;--. “একি পরিয়ে ! আজ 
হেরি একি আয়োজন ! 



দ্বাদশ সর্গ। ১৯৭ 

এক দিকে দেখি কোমল অঙ্গুলে 

অন্য দিকে কেন সাজায়েছ বল 
ৃ্ চম্ম, শুল, তরবার ? 

কাহারে শাসিতে  ধরিবে এ ধনু ? 
কাহারে বাঁধিবে হারে ? 

এক সাথে, গ্রিয়ে ! নাহি পাঁয় শোভ। 
ফুল,' শুল, তরবারে ৮ 

কহিলেন সতী ;--- “কৈশোর হইতে 

বড় সাধ আছে মনে; 

আপনার হাতে সাজায়ে তোমারে 
পাঠাইয়! দিব রণে। 

তাই, নিজ করে শাণিত করিয়া, 

রেখেছি এ অসি, শুল; 

যাত্রাকালে কাল পরা'ব এ মালা! 

তুলিয়াছি তাই ফুল। « 

কটিবন্ধে তব বাঁধিব এ অসি, 
করে দিব এই চন; 

ললাটে তোমার বাঁধিয়। কিরীট, 
পরাইব এই বন্্ম। 

জাসীর এ সাধ, বীরচূড়ামণি ! 
মিটাইতে কাল হবে; ». 

পলালে তুরুক্ আবার এ দিন 

ন! জানি আমিবে কৰে ।” 



১৪৮ পৃ্থীরাজ । 

পএতসাধযদি মিটাইও কাল? 
হাসি কান নৃপমণি /-- 

“কিন্ত বহুবার হবে সাজাইতে, 

মনে রেখো, সুবদনি ! 

আধ্যাবর্ত মাঝে রাজ্য সংস্থাপিতে 

চাহে এই তুর্কদল; 

বুঝিয়াছে তারা, জাতি-জ্ঞাঁতি-বৈরে 
মোরা এবে হীনবল। 

সমূলে উচ্ছেদ ন! করিলে তুর্কে 
শাস্তি নাই কদাচন ; 

ভাঁবিয়াছি তাই র'ব রণক্ষেত্রে, 

যত দিন প্রয়োজন । 

রাজকা্য-ভার সপিনু তোমারে; 
যুক্তি করি' নিজ মনে, 

কর্তব্য যা” বুঝ, করিও আদেশ 

* বিশ্বস্ত সচিবগণে । 

হয়ে প্রপীড়িত, *নাম ধরি” মোর 

ডাকে যদি কোন জন, 

'ভয় নাই' বলি, মুক্ত করি, অসি, 
দিও সেথা দরশন। 

জননী হইয়া অনাখ, আতুরে 
_-» কোলে নিও ন্েহে তুলে ; 

ব্যথিতের দেহে বুলাইও হাত, 
মর্যাদা, গৌরব ভুলে । 



দ্বাদশ স্গঁ। 

ললাটে তোমার নিরখি" ভ্রকুটী 
বুঝে যেন দুষ্উজন, 

সিদ্ধ কাদন্থিনী বজামি হুদয়ে 
ধরি' রাখে অনুক্ষণ। 

শৈশব.হইতে গুরুদেব দোহে 
করিল! যে শিক্ষাদান, 

দেখা”ব তাহারে হয় নাই বৃথা, 

স্বকার্যে সঁপিয়। প্রাণ।” 

“কৃতার্থা কিন্করী, পালিব আদেশ,” 

, সংযুক্ত। কহিল। হাসি” ;-- 

“চিল এবে, দেহে দেবালয়ে গিয়া, 

প্রণাম করিয়া আসি। 

সন্ধ্যার প্রদীপ যমুনার তটে 
অই দেখ, জ্বলে দুরে, 

হেরি, ব্যস্ত ভূপ, সায়াহ্িক তরে,* 
পশিলেন অস্থঃপুরে । 

১৭৯০১ 



অন্সোদষ্ণে অনর্গ। 

না ফুটিতে উষালোক 
কড়, কড়, কড়, রব 

পুর্ণ করিয়াছে তরায়ণ। ঞ% ॥ 
দম্ দম দম্ দম্ 
বাজিছে দ।মাম। ঘন, 

ছুঁটে দ্রুত পদ্দীতিকগণ। 
ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ 
গলঘণ্টা দোলা ইয়া, 

যুথে যুখে, ধায় গজবর। 
“তো ভৌ। তে! ভৌ”” “গড গঙা»। 
ডাকি' নিজ নিজ দলে, 

রণশিড তুলে তীব্রস্বর ৷ 
টক্ টক্ খটাখট 
'তুরগের খুরধবমি 

অবিরাম পশিছে শ্রবণে। 
রণশঙ্খ, তুরী, ভেরী, 
বধির করিয়া কর্ণ, 

ঘন বাজে গভীর নিঃম্বনে। 
শা ডাক এক হাাকপরএা গা পক সপ অল এন এ লা 

প্রাচীন লেখকগণ যৃদ্ধক্ষেত্রকে তয়ায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার অবস্থান সে 
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৬৬, 

ব্রয়োধশ সর্গ। ২৪১ 

পত্ পত্ পত্ গত 
প্রভাত-দমীর তরে 

উড়িছে পভাক1 অগণন; 

বালেন্টু তুকের ধ্বজে 

রহিয়াছে বিরাজিত; 

হিন্দুধবজে শোভে সুদর্শন । 

মধ্যস্থলে পদাতিক, 

অবস্থিত দুইপার্থে, 

তুরঙ্গ, মাতজ মহাবল; 

সাজাইয়। এইরূপে, 

প্রাস্তরের পুর্ববভাগে, 
দঁড়ায়েছে হিন্দু সেনাদল। 

পশ্চিমে তুরুক্-সেনা, 
অশ্বারোহী মধ্যস্থলে, 

ছুই দিকে দীড়ায়ে পদ্দাতি ; 

ভাবিছে উভয় দল, 

এইরূপ সঈঙ্সিবেশে, 

ছিন্ন, চূর্ণ হইবে অরাতি। 

সমধি গোবিন্দ দেহে 

গজপৃষ্ঠে দুই দিকে ; 
নায়ক, সেনাঁনী যত আর 

আদেশ অপেক্ষা করি, 

উপবিষ্ট অশ্ব "পরে , 
স্থির শিলামুত্তির আঁকার। 



২০২ ৃীরাজ। 
দেখিতে দেখিতে অই 
তরুণ-অরুণ-ভাতি 

দেখা দিল পূরব আকাশে 

পথ, ঘাট, জল, স্থল, 

তরু, লতা, গুলা, বন 

উজলিল সুবিমল ভাসে। ॥ 

মহাগজে আরোহিয়া 

আসি' পৃর্বীরাজ বীর 
দাড়া'লেন রণক্ষেত্র মাঝ? 

কি সৌন্দর্য্য, কিবা বীর্য্য, 

কি সাহস, কি দৃঢ়তা 
নেত্রে, বন্তে, করিছে বিরাজ । 

শাল-সমুল্গত দেহ, 

পরিঘ-দদৃশ বা, 
মাংসল, বিশাল বক্ষঃস্থল ; 

উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ, 
ললাট ভ্রকুটী-ভীম, 

নেত্র হ'তে নিঃসরে অনল। 

রাজ-ছত্র শোভে শিরে, 
পৃষ্ঠে বাণপুর্ণ তৃণ, 

দৃঢ় কান্মুক ধৃত করে; 

সগর্ধেব ছুলিছে গজ, 

পৃষ্ঠে বহি" *মহারাজে, 
উল্লাসিত 'জয় জয়' স্বরে। 



ত্রয়োদশ সর্গ। 

নিরখিয়া পৃ্বীরাজে 
কোধমুক্ত করি' অসি 

দড়াইল অশ্বারোহিগণ। 

বাড়াইয়। বাম পদ 
দ্াড়াইল পদাতিক, 

কাম্মুক করিয়া আকর্ষণ। 

নায়ক, সেনানী ধত 

নৃপতির মুখপানে 
বদ্ধদৃষ্টি, রহে সবে স্থির ; 

সহঅ সহজ বক্ষে 

স্পন্দন উঠিল বেগে, 

শিরা মাঝে ছুটিল রুধির। 

বাঁজিল নৃপের তুরী ; 
ধনুন্মুক্ত বাণ সম 

অমনি ছুটিল সেনাদল ; 

মিলিল তুর্কের সনে; 
তীব্র থাত প্রতিঘাতে 

উঠিল তুমুল কোলাহল । 

বিজলীর ঝল৷ সম 

সঘনে চমকে অসি, 
শূল, বাঁণ ছুটে শন্ শন্) 

দেখিতে দেখিতে কত 

হিন্দু মুসলমান বীর 

ধরাপৃষ্ঠে করিল শয়ন। 

৩৩ 



২০৪ পৃরথীরাজ। 

আরোহী পড়িল রণে, 

' শরাঘাতে ধের্যযহীন 
ভুরজগম ছুটে বেগভরে ; 

আহত, ব্যথিত গজ 

না মানে অন্কুশাধাত, 

শত্রু, মিত্র বিদলিত করে।॥ 

পৃর্থীরাজ, মহল্মদ 
খু'জিছেন পরস্পর; 

কিন্তু উভয়ের সেনাগণ 

না দেয় মিলিতে দেহে, 

াড়ায় ঘিরিয়া আসি” 

করি” শত শত প্রসরণ। 

ভূপের অব্যর্থ শরে 
তুরুক্-সেনানী কত 

মরিল যে না হয় গণন; 

*অই আসে হিন্দরাঁজ' 
শুনিলে চকিত তুর্ক 

বাহ ভাঙ্গি” করে পলায়ন। 

এই গজ পৃষ্ঠে বীর, 
এই অশ্ব আরোহণে, 

এই পুনঃ ধড়ায়ে ভূতলে, 

খানে সঙ্কট, সেথ। 
সজল জলদ-মক্দ্ে 

আশ্বস্ত করেন মেনাদলে। 



ত্রয়োদশ সর্গ। 

কো! হিন্দু গজযৃখ, 
ভাঙি” তুরুকের চমু, 

নিষ্পেষিত করে সেনাগণ 

কোথা তুর্ক অশ্বারোহী, 
মথি' হিন্দু পদাতিক, 

রণক্ষেত্রে করে বিচরণ । 

কভু হিন্দু অগ্রসর, 

তুর্ক যায় পলাইয়া, 

হিন্দু-বহ কতু ভগ্ন হয়: 

দ্বিপ্রহর ক্রমে গত, 

পশ্চিমে নামেন রবি, 

অনিশ্চিত জয়, পরাজয়। 

শিরে বিকম্পিত জটা, 

করে ধৃত মহাশুল, 

সমধি যথায় অগ্রসর. 

দ্বিগুণ উৎসাহে তথা 

যুঝে হিন্দু সেন যত, 
উচ্চারিয়া “হর হুর হর ।” 

হতাহতে পরিপুণ, 
আর্তনাদে মুখরিত, 

শোিত-রঞ্জিত রণস্থল ; 

তথাপি বিশ্রাম নাই, ্ 
উম্মত্ত অস্থর মম 

মহাযুদ্ধে রড ছুই দল। 



৩৬ পৃ্থীরাজ। 

তগ্ন খড়গ, শূন্য তৃণ, 
ধার শেল, শূল, 

বন্মহীন, নগ্ন কলেবর, 

তবু একে ধরি? অন্যে, 

নিম্পীড়ন করি” ক, 
বজমুগ্তি হানে পরস্পর ।« 

শোণিত-কর্দমে লিপ্ত, 

উৎ্পাটিত-নেত্র-দস্ত, 

প্রেতসম বিকৃত দর্শন, 

ঘন বাহ্বাস্ফোট করি? 

মল্লযুদ্ধে অরাতিরে 
ডাকে প্রতিদন্দ্ী সৈন্যগণ । 

সমধি, গোবিন্দ দৌহে, 
দুই পার্থ হ'তে, ক্রমে, 

, বেষ্টন করিল! তুর্কগণে ; 

অভিজ্ঞ সেনানী যত 

বুঝিল নিস্তার নাই, 

তুর্ক আজ ধ্বংস হ'ৰে রণে। 

তরুণ শার্দল সম, ্ 
সঙ্কটে ভ্রক্ষেপহীন, 

যুঝিছেন ঘোরী বীরবর 3 

**ইঙ্গিতে, নিমেষ মাঝে, 

সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে, 
তুরগ হইছে অগ্রসর । 



ত্রয়োদশ সর্গ। ২০৭ 

সর্ববাঙগ আবৃত বর্শে, 

শিরে লৌহ শিরন্ত্রাণ, 
মহাশুল উত্তোলিত করে; 

নিরখি' সে বীর মুত্তি 
ত্রস্ত হিন্দু পদীতিক, 

ভাঙ্গি” শ্রেণী, ধায় বেগভরে | 

বিচ্ছিন্ন কৃপাণাঘাতে, 

শুলে বিদারিত দেহ, 
পড়ে কত হিন্দু বীরবর ; 

“দিন্ দিনঃ ঘন ঘন 

পুর্ণ করি” রণস্থল 

তুরুকের উঠে জয়ন্বর। 
অগ্রসর পৃথ্বীরাজ ; 
নিরখি' গোবিন্দ কন ;-- 

“দাদা! তুমি জয়ী শত রণে; 

দাও আজ অনুমতি, 

ঘোরী যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্রী ; 

, আমি আজ যুঝি তার সনে ।” 
কে!ববদ্ধ করি” অসি, 

অনুমতি দিল। ভূপ, 

গোবিন্দের বুঝি” অভিপ্রায়, 

ঘোরীরে অদূরে হেরি, 

গোবিন্দ চালায়ে গজ, 

বজরবে কহিল তাহায়*__॥ 
বস 

কস আচার আদ হরর 

* তবকাৎ ই নানিরী গ্রস্থে এই যুদ্ধের বিবরণ নিয়লিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে :-. 
067 005 05005 সতত 001) 08157911605 105 58105551250 218505 20৫ 



২৮ পৃথীরাজ। 

“ধর অন্তর, বীরবর ! 
মাগিতেছি রণ আমি 7” 

শ্রুতিমাত্র শুল লয়ে করে 

নিক্ষেপিলা মহম্মদ, 

চন্মে হয়ে প্রতিহত 

পশিল তা' বদন-বিবরে। 

ভাঙ্লিল দশনছয় ; 

মুহুর্তে সম্বরি? ব্যথা 

নিজশুল করিয়া গ্রহণ, 

“যাও এবে যমাঁলয়” 

বলিয়া বিদ্যুৎ বেগে 

গোবিন্দ করিলা নিক্ষেপণ। 

অব্যর্থ সে মহাশৃল, 

বিদারিয়া বর্ম, কক্ষ, 
প্রবেশ করিল মর্মস্থলে ; 

নিদারুণ বেদনায় 

অঙ্থপৃষ্ঠ হ'তে বীর 
মুচ্ছিত পড়িলা (তুমিতলে | 

৪108006৫ 1196 ৫6167013206 01 কা 0 0০18৫. [২51 ০ )০0£ 1961 8125 17001201650 ০৫ 

07) %/1810 218১7 20৬1750৬650 99000100000 01 105 05106, 2005 5910801 

01382) *20 ৮25 0১৩ রুহ নত 06076 0006) 200 2 55০60013051, 0057860 
850 51180 20108 7২1 0 1006 070001) ৬10 015 12506 118 50000 6060 
(20 99 01055 50০015650 01515 (600 ভি1) 1000 1015 10000 075 18800060 ৪ 

195৩1178600 591685 01 19120) 2076. 5000 17101 10 006 01306705816 06105 

৪00 87013110150. ৪ 551 55৬6৩ ৮0000, 707৩ 90150 6৫1550 0005 00216৩)8 

10554 200 7608050. ৭8720 পিতোন। 0006 20075 06 1155 90800. 10585 0095 0 

০0900195860 80155580827 10086110568 05611 05 ৪00 9 181807 5০0 
108110 ত85 1175015509 29806082005 502) 5৪5 ৮8150681157 91178 

নি900 25 0075, 965108 স)0)0 & 1100-07581060 %190107) & 1091) 5120778, 



ত্রয়োদশ সর্গ। ২০৯ 

অমনি সহস্র কণ্টে 
উঠে 'জয় জয়' নাদ; 

পৃ্থীরাজ দাড়ান তথায়; 
থাল্জী সৈনিক এক, 
কাছে আসি”, করজোড়ে, 

সম্যোধিয়া কহিল তাহায় ;--- 

দমুচ্ছিত, আহত জনে 
শুনিয়াছি, মহারাজ ! 

প্রহার ক্ষত্রিয়-ধন্্ন নয়; 

বাঁচিবে না তুর্করাজ, 

দেহমান্র আছে পড়ি, 

+ লইব, আদেশ যদি হয় ।” 
গোবিন্দের অভিপ্রায় 

বুঝি” কহিলেন ভূপ ;-- 

“লয়ে যাও ঘোঁরী বীরবরে, 

যদিও অরাতি তিনি, 

তথাপি বিক্রমে তা'র 

, তুষ্ট মোর! হয়েছি অন্তরে ।*% 
16008191560 0136 90150 200. 50208 00 06101000000, 200. 5000026108 1310 10 

1019 2যো) 01659 1006 10155 10) 1)15 50106 2170. 10100861701 ০08৮ ০0101055619 
0021006, 

শু)০1:502156 1 59111 55, 459-4690, 
* এ সন্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান জেখকদিগের মধো মতভেদ আছে। চীদদ বর়দাই বলেন 

মহম্মদ ঘোরী বন্দীরূপে দিল্লীতে আনীত হইয়াছিলেন এবং পরে উপবুক্ত নিজ্রয়-দানে মুক্তি- 
দাত করিয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণ বলেন, তিনি গোবিদ্দের প্রহারে মুচ্ছিত হইয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার কোন খালজী সৈনিক তাহাকে রণক্ষেত্র হইতে লইয়া! আসেন। এই 
যুদ্ধে মুসলমানদিগের যেরূপ পরাজয় খটিয়াছিল, তাহাতে পৃধীয়ীজের অনুমোদন ব্যতীত 
মহম্মদঘে পলায়ন ফরিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। জামি তাহাই কাব্যোচিত্- 
ভাবে বাক্ত করিমাছি। টড সাহ্বে হিন্দু মেখকদির্গের মত সমর্থন করিয়া! লিখিয়াছেন ;--চ৩ 

৭ 



২১০ পৃথীরাজ। 

“মরিয়াছে ভূর্করাজ” 

মুহুর্তে পড়িল রব ; 

জয়োল্লাসে মত্ত হিন্দুগণ, 

দ্বিগুণ উত্সাহ-ভরে 

তগ্নোদ্যম মুসলমানে 

সবলে করিল আক্রমণ । 

বিপর্ধ্যস্ত, বিশৃঙ্খল 
ছুটিল তরুক সেনা, 

মত্ত হিন্দু পশ্চাৎ ধাবনে ; 

বহু ক্রোশ পিছে. ছুটি”, 
ভগ্ন, চুর্ণ, পিষ্ট কবি”, 

শিবিবে ফিবিল। জষ্টমনে | 
অবতধি গজ হতে 

পৃথ্থীবাজ মা হর্ষে 
গোবিন্দে দিলেন আলিঙ্গন ; 

সমধি মিলিলা আসি”, 

"আসে সেনাধ্যক্ষ যত, 

কোলাকুলি করে সর্বজন । 
(11589120050 0170015) 07৭70 0901) 0990 06159090 800 ৮৬106 (91:50 [011501161 

১, 1099 ৬৩৬০1০15706 10610)) 910৩, ৬11) 51910 2700 011170 2110£2006 

01 06 8! ০7212061556 10110 26111065165, সু 

0000650 2 725 15574501061 13150011091 200 106901109056, 
মুসলমান লেখকদিগেরও মধ্যে এ সম্বন্ধে যে মতভেদ ছিল তাহা নিমোদ্ধত অংশ হইতে 
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ভ্রয়োদশ সর্গ। ২১১ 

দিল্লীতে চলিল দুত 
বিজয়-বারতা লয়ে, 

অন্য দত চলে আজমীরে ; 

তুকের বিধবংস শুনি, 

প্রাণে শাস্তি লভে লোক, 

কত নেন্ত্র আর হর্ষনীরে। 

শুভক্ষণ দেখি, সবে, 

ফিরিলেন দরিললীপানে ; 

সেথা! যত নাগরিকজন, 

রণজয়ী বীরগণে 

অভত্যধিতে, মহোৎসাহে, 

। করিল বিবিধ অয়োজন। 

পত্র, পুষ্প, মাল্য দিয়া 
সাজাইল রাজপথ, 

বিরচিল বিজয়-তোর%। 

তুলি' ধবজ গৃহচড়ে, 

পুরণকুস্ত সপল্পব 

দ্বারদেশে করিল স্থাপন । 

110106619-005,5681 161865 001760915০0 811 05 00761 99011)0110165 096 1762 
11511090160 ৮2৩ %/0013060 136 611 001) 1015 0)0156) 2110 199 01201) 1006 7610 

৪01088 (86 51917 611 11876 200 11080 101005 08 20811906015 0817 

১০০১-০০৪/৫ :5071060. 10 55810) 001 115 600) ৪00 ০811160. 1310) 00100 15 
উ 

13110215 2611509, ৬০1 1, 20. 1272172, 



২১২ পৃীরাজ। 

নগরের চতুষ্পথে 

নিম্মীণ করিল মঞ্চ, 

বাঁজে বাদ্য তাহার উপরে; 

পুজা, হোম, বলিদান 
অনুষ্ঠিত গৃহে, গুহে, 

বৈতালিক জয়গান করে। « 

রাজ-অন্তঃপুর-মাঝে 

উথলে আনন্দ-সিন্ধু, 

তুরুকে করিয়া পরাজয় 

'আসি'ছেন মহারাজ ; 

লইব বরণ করি, 

নারীগণ পরস্পর কয়। 

বাজায়ে বিজয়শঙ, 

আরোহিয়! গজবরে, 

পৃথীরাজ পশেন নগরে ; 

অগ্নে ধায় পদাতিক, 

তুরগ, বারণ পিছে; 
রাজপথ কাপে পদভরে। 

কেশে বাধা কঙ্কপুচ্ছ, 

কণ্ে ত্রিধা গুগ্াহার, 
কটিদেশে কিন্কিণী মুখর, 

টক্কারবে নৃত্য করি” 
বাজাইয়! রণশিডা, 

সাথে, সাথে ধায় বান্ভকর। 



ত্রয়োদশ সর্গ। 

ধবজবাহী অগণন 

চলে যুগ্ম শ্রেণী গাখি” ৃ 

পতাক। কাপি'ছে বাযুবলে ; 

পৃষ্ঠে বহি” জয়ভেরী, 
তালে তালে ফেলি; পদ, 

হেলিতে ছুলিতে গজ চলে । 

খুলিয়া গবাক্ষছার, 

পুষ্প বরষণ করি”, 

কৌতুকে হেরেন নারীগণ। 

কার(ও) পুর, কার(ও) পতি, 

নৃপতির সাথে সাথে, 
কি গৌরবে করিছে গমন। 

ছিন্ন যা*র নাসা, কর্ণ 

তুরুকের অস্ত্রাঘাতে, 

চক্ষু বা”র শোপিতাক্ত শরে, 

গৌরবে বনিতা তা'র 

কহে ;--“সখি ! হের অই 

রণজয়ী মোর প্রাণেশ্বরে |” 

পথপার্খবদেবালয়ে, 
ছার উন্মোচন করি” 

দাড়াইয়। পুজক ব্রাহ্মণ, 

নিন্মাল্য, প্রসাদ আনি, 
রণজয়ী বীরগণে 

আনন্দে করেন বিতরণ। 



পৃথীরাজ। 

বিপনি সজ্জিত করি' 

াড়াইয়া শ্রেষ্টী যত, 

কার(ও) করে সুবণের থালা; 

তান্ধুল, গুবাক তাহে 

রহিয়াছে স্ত.পীকৃত; 
কার(ও) হাতে কুসুমের 'মালা । 

জনপূর্ণ রাজপথ, 

নারীপুর্ণ বাতায়ন, 
জয়নাদে পূ্ণিত অন্বর ; 

নগরী ভ্রমিয়া, ক্রমে, 

রাজপুরী পানে সবে, 

ধীরে ধীরে, হন অগ্রনর। 

নৃপতির রাজ্জী য্, 

পরি' চারু বেশ, ভূষা, 
মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজাইয় 

বরণ করিতে ভূগে 

পুরীর অঙ্গন মাঝে 
বসেছেন মিলিতা। হইয়া। 

যুক্তা সপতীগণে 
কহেন ;--ণকি দিন আজ ! 

আমাদের সার্থক জীবৃন $ 

মিলেছি ত মোর! সবে, 
কিন্তু বড়নদিদি কোথা ? 

কেন তীর না পাই দর্শন ?” 



ত্রয়োদশ সগ। ২১৫ 

ব্যগ্র হয়ে গুণবতী, 

পশি' সপত্বীর গুহে, 

হেরিলেন সেথা একাকিনী, 

আলোলিত কেশজাল, 

কাদিয়। রেডেছে আখি 

ধরাসনে বসিয়া ইঞ্ডিনী । 

আদরে ধরিয়া কর 

সংযুক্ত! কহেন ;--“দিদি। 

তুমি কেন বদি' হেন আজ £ 

অই শুন বাজে ভেরী, 

বরণ করিবে চল, 

অন্তঃপুর-দারে মহারাজ ।৮ 
! 

এত বলি" যত্তে তা"র 

কেশগুলি বিনাইয়। 

করিলেন কবরী বন্ধন, 

খুলি নিজ কহার 
পরায়ে দিলেন গলে, 

অঙ্গে দিল! স্থচারু বসন। 

ইঞ্জিনী সরল! অতি, 
আদরে গলিল প্রাণ 

বলে ;--“বোন্! কেন অকারণে 

সাজাইছ তুমি হেন ? 
আমি প্রৌড়। এবে ; €মারে 

প্রীণেশের আছে কি ম্মরথে ? 



ৃ্ীরাজ। 
আমি ভা্্যামাত্র তার, 

আছি পরিতুষটা হয়ে 
লভি” ভোজ্য, বসন, ভূষণ ; 

নাহি সাধ লোকমাঝে৷ 

দেখাতে এ পোড়া মুখ, 

প্রিয়া যা'রা করুক বরণ 1 

যুক্ত। বুঝায়ে কন ;-- 

“যদি, দিদি ! রূপমোহে 

থাকে অন্যে আসক্তি তাহার, 

কি ক্ষোভ তোমার তাহে ? 

যজ্ঞ, ত্রতে, পুণ্যকণ্মে 

জ্যেষ্ঠা তুমি, তব অধিকার। 

হ'ক না অপর কেহ, 
ক্রীড়ায়, কৌতুকে, রঙ্গে 

ভূপতির ভোগের সঙ্গিনী; 

কিন্তু, দিদি! ধর্মে, করে 

তোমার(ই) প্রথম স্থান” 
" গুনি' হর্ষে উঠিল! ইঞ্রিনী। 

বড় রাণী, ছোট রাণী 

একত্র চলিল! দৌঁছে, 
হাতে হাতে ধরি পরস্পর ; 

' সবে ভাবে, এ কি দৃশ্ঠ ! 
সপতীগণের মাঝে 

এত প্রেম, লোকে অগোঁচর। 



২৮ 

জয়োদশ সর্গ। ২১৭ 

হেনকালে পূর্থীরাজ, 
গজ হ'তে অবতরি,, 

দাড়া'লেন অন্তঃপুরদারে | 

উচ্চে উঠে উলুধবনি, 
বাজে শঙ্খ মহানাদে, 

কি উল্লাস কে বিতে পারে ! 

প্রথমে ইঞ্জিনী গিয়া, 

করি" নৃপে প্রদক্ষিণ, 

চন্দনের টিপ দিল] ভালে, 

লয়ে পরে ধূপ, দ্রীগ, 
আদরে আরতি করি, 

ক নুশোভিল৷ পুষ্পমালে । 

এইরূপে ভূপতির 
অন্য রাজ্জী ছিল যত, 

যথাক্রম, করিলা বরণ; 

নৃপতির নেত্র শুধু 
খু'জিছে আকুল হয়ে 

ছোটরাণী আসিবে কখন। 

ইঞ্জরিনী, বুঝিয়া, ত্বরা, 
ংযুক্তার হাত ধরি 

লয়ে গেল নৃপতির বামে) 

রাখি সেথা, উলু দিয়া, 
কহে সবে, হাসিমুখে, 

“রণজয়ী হের সীতারামে 1” 



১৮ পৃথীরাজ। 

যুক্তা, সবার শেষে, 
বরণ করিল! ভূপে; 

কি যে হর্ষ সতীর অন্তরে 

স্বব্যক্ত করিল তাহা 

নয়নের মুক্তাফল, 

মৃদু হাস্য ফুটিয়া! অধরে। 

আপি” পৃথা গুণবতী 
বরিলেন সমধিরে ; 

গোবিন্দে বরিল। জায়া তার । 

এইরূপে নারীগণ 

বরণ করিলা, ক্রমে, 

আদরের পাত্র যিনি ধাগ্ব। 

ঘন ঘন বুজে শ্, 
ঘন উঠে উ্ুধ্বনি, 

রাজভট্ট গায় জয়গান 8 

“বিশাল নগর ব্যাপি, 
ক ও বদি 

জয় জয় জয় জয়'তানএ 

ছিপ ইখের দিনে 

এ কি দৃশ্য মর্ম্মতেদী 
” আকধিল সবার নয়ন ! 

* করুণ রোদন-ধবনি, 

উঠি, সেথা, অকল্মা, 
সবাকার ব্যথিল শ্রবণ। 



এ্রয়োদশ সর্গ । ২১৯ 

রাজ-কুটুন্মিনী এক, 
অতি দীনা, বিমলিনা, 

এক দিকে, ছিল! দাঁড়াইয়া, 

পৃথীরাজ, সংযুক্তারে 
হেরি” “তোরা কোথা গেলি” 

বলি” উচ্চে উঠিল! কীদিয়।। 

কাপে পদ থর থর, 

না পারি" দাড়া'তে নারী, 

অবসন্ন, পড়িল! অঙ্গনে ; 

হেরি”, সংযুক্তারে লয়ে, 

কাছে গিয়। নরপতি 
অতাগীরে তুলিলা যতনে । 

ক শপ 24 

বীরপুজ দে 

কীদিস্ না, জনন গে! মোর ; 
মিসির ০৯ 

এই তোর পুজ 

 ধৈধ্য ধরি দেখু চেয়ে 
আজ হ'তে আমি পুজ তোর ॥ 

স্তব্ধ নারী, রহে চাহি” 
গণ্ড বহি* পড়ে জল, 

পৌরজন সবে সবিষ্ময় ; 

ভাঙ্গিল চমক, ক্ষণে, 

উঠে শত শত কণ্ঠে, 
'জয় জয় পু্থীরাজ জয় ।' 



২০ পৃ্ীরাজ । 

ক্ষণমাত্রে সে সংবাদ 

পশিল নগরমাঝে, ৃ 

কত নেত্রে ঝরে হর্জল +" 

“জন্মে জম্মে আমাদের 

রাজা তুমি হও, বীর 1” 
আশিসিয়৷ কহে প্রজাদল 

বিষাদে ভাঁবিছে কবি, 

আর কি তেমন দিন 

আসিবে এ ভারত ভিতরে ; 

বীর পতিগুক্রগণে 

মিলি জায়া, মাতা, সবে, 

বরণ করিবে সমাদরে। 

বাজিবে বিজয়-শঙ্ 

আবার গভীর নাদে, 

জয়কেতু উড়িৰে অন্বরে ; 

কীপাইয়া রিপুবঙ্ষ 

'জয় মা ভারত-লঙ্ষলী” 
প্রধবনিবে কোটি কণ্স্বরে। 

চলিয়। গিয়াছে দিন 

স্মুতিমাত্র ছিল তা'র, 

তাও, বুঝি, ক্রমে, লুপ্ত হয় : 

ভারতের কবিগণ 
গাইছেন জন্য গান, 

বীরকীর্তি গেয় কার(ও) নয়। 



ত্রয়োদশ সর্গ। ২২১ 

শয্যা এবে রণক্ষেত্র 
নৃপুরে ছুন্দুভি-ধবনি, 

অবিরাম ছুটে ফুলবাণ; 

তা"র(হ) অনুকূল কথা 
শুনি' প্রীত সর্ববজন, 

৭ কে শুনিবে আমার এ গ। 

নিঃসঙ্গ বিহগ সম 
গাইব আপন মনে, 

ডাকিয় শুনা'ৰব আপনারে; 

সার্থক হইবে শ্রম, 

এক জন(ও) শ্রোত৷ যদি 
পাই এই ভারতমাঝারে। 



চতঙ্গদস্ণ অর্গ। / 

বৎসর বিগতপ্রায় ; বিজয়-উৎসব, | 
তথাপি, হয়নি শেষ দিল্লী, আজমীরে ; 

নিত্য নৃত্য, গীত, নিত্য পুজা, বলিদান 
চলিয়াছে ; জয়গর্বে গর্বিত চৌহান । 

“অজেয় তুরুক' বলি” জন্মেছিল জ্ঞান, 
, ভেঙ্গেছেন ভ্রম রণে বীর পুর্থীরাজ ; 

সবে কহে ;--“পুর্ববাচলে উদ্দিলে তপন 
ধরণী মাঝারে তম রহে কতক্ষণ ?”ঃ 

টি 

কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদের ভয়ে 

সন্্লাদিত ছিল লোক । কি জানি কখন্ 

আসে কোন্ তুর্কবীর, ছিল এই ভয়; 
যদি আসে চিন্তা নাই, জন্মেছে প্রত্যয় । 

ভগ্ন দেবমুত্তি নব হ'তেছে স্থাপিত ; 
পুত করি'ছেন বিপ্র অশুচি মন্দির; 

কুণ্টাশুন্য লৌক দেবে দেয় অলঙ্কার ; 
ভাবি মনে, তুর্কদন্যু না আসিবে আর। 

পৃ্থীরাজ নিজ মনে করেন বিচার ) 

হিন্দুম্থান নিরাপদ হয়নি এখন(ও) ; 

তুরুক্ তবরহিন্দে লয়েছে আশ্রয়, * 

নাহি শাস্তি, যতক্ষণ ন৷ করি বিজয়। 

* তবরহি্দের অবস্থান সন্ঘদধে মততেদ আছে। কেহ কেহ্ বর্তমান সহিনিকেই ওহি 
বলিয়! ধিবেচন! করেন। কিন্ত 10005119]1 094516667 এর (৮০1. ৬11] 0, 89 ) মতে 
গাতিসালা রাজের অন্তর্গত ভাটিগাই প্রাচীন তবরহিন্দ | সহল্মধ ঘোরীয় আদেশে তুলাকে। 
কাজি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেনন। ত্রয়োদশ মান অবরোধের পর পৃদীয়াজ তাহ 
অধিকার ফরেন। দতন্ত্র পাদটাকা দেখুম। 



চতুর্দশ সর্গ। ২২৩ 

ভাবিছেন জয়চন্দ্র কি ঘটিল হাঁয়! 
অজেয় তুরুক্্-সেন! হ'ল পরাজিত ! 
চৌহান কনোজ যদি করে আক্রমণ, 
গেছে মান, এই বার, যাইবে জীবন। 

চৌহান-বিছ্বেষী যারা ভাবে মনে মনে, 
না*্থাকিবে আমাদের স্বাধীনতা আর ; 

পৃর্থীরাজ, আনি” সবে একচ্ছত্র তলে, 
চৌহান-দাসন্বপাশ পরাইবে গলে। 

নিশ্চিন্ত সংযুক্ত। হর্ষে যাপিছেন দিন; 

হিন্দুর গৌরব-রবি বীর পৃ্থীরাজ 
বীধা তা”র প্রেমডোরে ; বিচারেন সতী, 

ধরাতলে মোর সম কেবা ভাগ্যবতী । 

আনন্দে, গৌরবে স্ফীত যদ্দিও চৌহান, 
তথাপি বিষাদবহ্ছি হলে বহু গৃহে; 
এখন(ও) আহত যোদ্ধা! হয়নি সবল, 

ক্গতরোগে বহুনেত্র ঝরে অবিরল। 

সহম্তা রমণীর এখন(ও) বালক 

কাঁদে মা মা মামা” বলি'। লয়ে পুক্র-নাম 

এখন(ও) ভবনে কত কাঁদেন জননী ; 

অন্ধ কেহ হারাইয়া নয়নের মণি। 

আধ্যভূমে এই দৃশ্য ! চল, হে পাঠক ! 
চল যাই একবার ভুরুকের মাঝে; 

দেখি ঘোরী বীরৰর কি করে এক্ষণে, 
প্রতিশোধ তরে রত কিবা আয়োজনে । 



২২৪ পৃর্থীরাজ। 

বসিয়াছে মন্ত্রসভ1 ঘোরীর শিবিরে ; 

ভূপতির মুত্তি হেরি ত্রস্ত, অধোমুখ 
দলপতি কয় জন। কঠোর ভাষায় 
কহিছেন ভূপ সম্োধিয়! তা” সবায় ;-- 

“ভীরু, কাপুরুষগণ ! রণক্ষেত্র হ'তে 

এসেছিলে পলাইয়। ? ন! হইল লাজ? 

কেন মুসল্মান-কুলে লভিলে জনম, 

মস্িমগৌরব যদ্দি বাখিতে অক্ষম ? 

ভাবিলে না, একবার এই পলয়নে 

কত গর্ব, কত স্পদ্ধ। হ'বে কাফেরের ? 

এত দিন ছিল তারা নত করি” শির, 

এখন ভাবি'ছে মোরা প্রতিদ্বন্দ্বী বীর। 

মুচ্ছণপন্ন হেরি” মোরে পলাইলে যদি 
কাঁফেরে, মস্লিমে তবে কি রহিল ভেদ ? 

মরিতাম আমি যদি কি হইত ক্ষতি ? 
কেন না যুঝিলে কেহ হয়ে সেনাপতি ? 

ধিক ধিক্ তোমা সবে, ধিক শতবার ! 

কি বলিব, সংজ্ঞা মোর না ছিল তখন,- 
তা' না হ'লে কাপুরুষ রণ-দূত প্রায় 
তোমাদের(ও) ছিন্ন মুণ্ড লুটিত ধরায় ।& 
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চতুর্দশ সর্গ। ২২৫ 

পেয়েছ ত শিক্ষা সবে ? * বল এইবার 

কি করিবে যুদ্ধে গিয়া ; পলা'বে কি পুনঃ ? 
করহ প্রতিজ্ঞা সবে, স্পর্শিয়া কোরাণ, 

দি 'পলা'বে, যতক্ষণ রবে দেহে প্রাণ । 

[নি একে পর্ববজন, হয়ে অগ্রনর, 

লঙল শপথ। ঘোরী পরিতুষ্ট হয়ে 
কহিলেন কোধাধ্যক্ষে ;--“লয়ে প্রতিজনে 

কর তুষ্ট যোগ্য পরিচ্ছদ বিতরণে ।” ণ' 

আজ্ঞা দিল! মহম্মদ যাইতে সবায় ; 
রহিলেন বক্তিয়ার, কুতব কেবল। 

কহিলেন ঘোরী ;--“হিন্দুস্থান আক্রমণে 
আমার উভয় হস্ত তোমরা দু'জনে । 

বল, শুনি, কেবা কোন্ করিয়াছ কাজ ; 

কুতব ! যুদ্ধাশ্ব, অস্ত্র বাকী আর কত? 
সংবসর যদি মোরা রহি হিন্দুস্থানে 
অভাব ন1 হয় যেন বর্ন, অসি, বাণে। 

আচরিব যে কৌশল এবার সমরে 
বলেছি তোমারে তাহা ; রাখিও স্মরণে 

বছ গজ, পদাতিকে ফল কিছু নাই; 
বায়ুবেগ, সুশিক্ষিত অশ্ব আমি চাই ।* 

* এই শিক্ষা বা শান্তি সম্বন্ধে গঞ্চদশ সর্গের পাদটাক| দেখুন। 
11055 911 80001010815 01060. (06 02100) 2100 6৪01 1506150 ৪ 808 

001807080, 600019138 00 1015 19101 2 
18311655 11505 ৮০1, 1. 0374. 
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স্২৬ পৃর্থীরাজ। 

কহিল! কুতব ১-_“প্রভে] ! হয় নাই ক্রুটা 
আয়োজনে ) সার্ধলক্ষ অশ্ব, বর্ষকাল, 

হইতেছে ন্শিক্ষিত। তৃমণ্ডলে আর, , 
, হেন অশ্ব, অশ্বারোহী নাহি অন্য কা'র। 

হিন্দুর সমরনীতি লয়েছি বুঝিয়। ; 
অন্ত্র, শত্ত্র, তন্ন তন্ন, করেছি দর্শন ; 

দেখা”ব এবার যুদ্ধে মোদের বিক্রম 3 

দেখাব কি বল দেয় ইস্লামধরম। 

পূর্ববযুদ্ধে রণভূমি ছিল অবিজ্ঞাত 
আমাদের, তাই, হিন্দু লভেছিল জয় ; 

পারি নাই উপযুক্ত অশ্ব সধালনে, 

দেখিব, এবার, কার! জয় লভে রণে। 

একবার জয়ী তা”রা হয়ে তরায়ণে, 

ভাবে, কুসংস্কারে, সেথা, লভিবে বিজয় ; 

গজসৈন্য তাহাদের, কহিয়াছে চর, 
অচিরীঁৎ পুনঃ তথ! হবে অগ্রসর । 

অনুকূল এ সংবাদ । অজ্ঞাত প্রদেশে 
ঞ্হ'লে যুদ্ধ আমাদের ঘটিত সঙ্কট ; 
কিন্তু ধবংস তাহাদের ইচ্ছা বিধাতার," 

তাই তরায়ণে তারা ছুটিছে আবার। 

নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রভো ! হ'ক পৃর্থীযা্ 
মহাবীর, হ'ক দক্ষ বাহিনী-চালনে, 
কিন্তু না পাইবে রক্ষা! প্রভুর কৌশলে, 
মরে সিংহ পশুরাজ জালবদ্ধ হ'লে” 



চতুর্দশ সর্গ। ২২৭ 

কহিলেন মহম্মদ ;--“বল, বক্তিয়ার ! 
এত দিন রহি+ পুনঃ হিন্দুস্থান মাঝে 

কি করিয়৷ এলে তুমি ? পিশাচী তোমার 
যুদ্ধের কি ফল হ'বে বলেছে এবার ? 

পূর্ব যুদ্ধে বাক্য তা'র হ'য়েছে দফল, 
সত্যই কাফেরদল লভেছে বিজয় ; 
কিন্তু ভবিষ্যতে মোরা জয়ী হ'ব রণে, 

বলেছিল সে যে; তা?র কি বলে এক্ষণে £” 

“বলিয়াছে ;»--বক্তিয়ার কহিলা সম্্রমে ; 
“সব কথা তা'র আমি না পারি বুঝিতে ; 

পূর্বে নাকি কেন্দ্রস্থিত'ছিল বৃহস্পতি, 
এবে রম্ধ,গত শনি, বক্র তা'র প্রতি ।% 

যা'বে রাজ্য, যা'বে প্রাণ, ধ্বংস সুনিশ্চিত; 

শুনি, আমি অনুরোধ করেছিনু তায়, 

করে যেন এই কথ সর্ববত্র প্রচার; 

ক্রোধবশে মায়াবিনী করেছে স্বীকার ৮ 

শ্রীত মহম্মদ কন ;--“উত্তম ! উত্তম! 
হ'বে হিন্দ শঙ্কাযুক্ত এ কথ! শুনিলে ; 
কিন্ত, বল, পিশাচী যে সদয়া তোমায়, 
প্রতিদানে সেকি কিছু পুরস্কার চায়?” 

কহিলেন বক্তিয়্ার ;--“অন্য কিছু নয়, 
শুধু চাহে, পৃথথীরাজ মরিলে সমরে 
ল'বে তার শব।” ঘোঁরী জিজ্ঞাসিল! তীয় ;-- 

“কি বলিলে? হিন্দুরা কি নরমাংস খায় ?” 
5225 

* পৃথিবী অন্ত বহ প্রাচীন জাতির স্কায় 95 ্রহনক্ষতের হিতিফলে মা 
ধিক বিশ্বাস ছিছা। 



২২৮ পৃথীরাজ। 

উত্তরিলা বক্তিয়ার ;-“থায় না সকলে; 

কিন্তু তাহাদের মাঝে আছে এক দল, 

অঘোরী সন্ন্যাসী নামে ; ** করেছি দর্শন 

চিতা হ'্ছে দশ্ধ মাংস করি?ছে ভক্ষণ । 

না! জানি এ মায়াবিনী কি করিবে শবে, 

জিজ্ঞাসিলে, একদিন, বলেছিল মোরে ১: 

“তরুণ, স্থন্দর, শূর মরে যদি রণে 

শব তা'র নুপ্রশস্ত শাশান-সাধনে |” ণ' 

“ধিক ধিক্” ! ক্রোধভরে কহিলেন ঘোরী ;--. 

“ধিক্ হিন্দুদের শাস্ত্র ! ধিক্ বীরপণা ! 

শান্তিদানে যেগ্য শুধু মোরা মুসলমান, 

প্রেরক মোদের সেই ঈশ্বর মহান্। 

রাজ্য আমাদের যবে হ'বে প্রতিষ্ঠিত 
ছুই কাধ্য ইস্লামের রাখিও স্মরণে ; 

প্রথম, অস্পৃশ্য হিন্দুজাতির উদ্ধার, 
দ্বিতীয়, বিনাশ হেন ভ্রম, কুসংস্কার । 

সত্যধর্ম্ম হিন্দুজাতি শিখে নাই কভু; 
বুঝে নাই মানবের শ্রষ্টা ভগবান ; 
তাই, রচি জাতিভেদ, মোহে অন্ধ প্রায়, - 

একে অন্যে পশু সম লাঞ্চে অবজ্ঞায়। 
০০ 

* ইহারা নিতাত্ত অপরিষ্কার, নিষ্বপ ও বিকারয়হিত। মগ, মাংস এমন কি নিজের মগ, 
মৃত গান্ত খাইয়। ধাকে। * * ফোথাও শবদাহ হইলে অধোরগন্থীর1 মধ্যের সঙ্গে দেই 
মনুষ্য মাংস তুলির! ভক্ষণ করে| বিশ্বকোষ ১য় ভাগ, ৬১ পৃষ্ঠা। 

1 সাধনছ্োগা শব সম্বন্ধে তাবচুড়ামণি এন্থে লিখিত আছে,_ 
তরণং সুন্দরং পূরং রণে নষ্টং সমুজ্ছলম্। 

বিশ্বকোষ ২০ ভাগ, ২৫১ পৃষ্ঠা। 



চতুর্দশ সর্গ। ২২৯ 

অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতি যা'রা হিন্দুস্থানে, 
শুনিয়াছি, মনস্তাপে জর্জরিত তা”রা ;-- 

মোরা গিয়া! ভাই বলি” করিলে আহ্বান 

দলে দলে আসি” সবে হবে মুসল্মান 1» 

শুনেছি ধর্মের নামে মুঢ় হিন্দুগণ 
পাপাচার, কদাচার করে শত শত; 

বুঝাইলে শান্্রবাক্যে করে যুক্তিদান, 

আমাদের গ্রতিযুক্তি করাল কপাণ। 
শা ইক আত ৯ আপা ও পা এস শে পা শিপন বর পপ শির 
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২৩৪ পৃীরাজ । 

র পুর্ববপুণ্য তাহাদের ছিল কথঞ্চিত 
তাই এতদিন তা'রা ইস্লামের বল 

করিতেছে প্রতিহত ।* কিন্ত্বু একবার 

পড়ে যদি, শত বর্ষে উঠিবে না আর ।৮ 

কহিল! কুতব ;--“প্রভে |! সন্দেহ কি তায় % 
পাপ বিনা, হয়ে তা'রা, বীর, বুদ্ধিমান, 

হ'বে কেন মতিভ্রাস্ত ? কেন অকারণ 

করিবে স্বজাতিধবংসে অন্যে নিমন্ত্রণ । 
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চতুর্দশ স্গ। ২৩১ 

মুসল্মানে মুসল্মানে সত্য ঘটে বাদ, 
কিন্তু মোরা যুদ্ধ করি নিজেদের মাঝে ; 

অন্য ধণ্মী শত্র কভু না করি আহ্বান ; 
হিন্দু ডাকে ; 'ভায়ে মোর ক।টো, মুসল্মান 1, 

স্বশাণিত যে কৃপাণ বিধাতার করে 

কর শক্ত বেগ তা'র করে প্রতিহত ? 

বিধিরোষ, ভ্রাতভেদ করি” উত্পাদন, 

করিবেন কাফেরের ব্যর্থ আয়োজন ।” 

কহিলেন ঘোরী ;--সত্য বুঝেছ, কুতব | 
জাতিবৈর-পাঁপে ধ্বংস হবে হিন্দুজাতি ; 
বিশেষতঃ যুদ্ধ-জয় করি তরায়ণে 
জন্মেছে যে গর্ব, নাই বিলম্ব পতনে । 

যে যে আয়োজন মোরা প্রতিশোধ তরে 

করিতেছি, পৃ্বীরাজ শুনেছে সকল ; 
ফকীরের বেশ ধরি? আমি” তা*্র চর 

দেখে গেছে কতদুর মোরা অগ্রসর । 

দর্প করি, পূর্থীরাজ লিখিয়াছে মোরে ; 
জীবনে অসাধ থাকে যদ্ভপি তোমার, 
দয়া করে রক্ষা তবু কোরো সৈম্যগণে, 
জীবন স্থখের বলি” ভাবে তা”রা মনে । 

* পৃর্থীরাজের লিখিত পত্রের উদ্জিখিত অংশ এইরূপ :- % 
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২৩২ পৃর্থীরাজ । 

দেখেছ ত আমাদের অর্ব-গজ-বল ? 
বুঝেছ ত চৌহানের কৃপাণ কেমন 
পাইয়াছ তরায়ণে শিক্ষা একবার, 

ফিরে যাও, ফিরে যাও, দেশে আপনার । 

এ গর্বের প্রতিশোধ লইব নিশ্চিত, 

দেখাইব আবুল, নহে বল; 
পত্রের উত্তর আমি রেখেছি ভাবিয়া, 
উপযুক্ত কাল বুঝি” দিব পাঠাইয়া। 

বলে মাত্র পৃথীরাজ না হ'বে বিজিত; 
চাহি অন্য অস্ত্র তা”র বিনাশের তরে ; 

ভেদনীতি আমাদের হয়েছে সফল, 

বাকী যাছা আছে, তাহা সাধিবে কৌশল । 

জানিছ, কুতব ! তুমি, কি তীব্র দহনে 
দগ্ধ হইতেছি আমি। পরাজয় হ'তে 

নাহি নিদ্রা নেত্রে, নাহি শান্তি জাগরণে ; 

যুদ্বেখজয় কিন্ত মৃত্যু, দৃঢ়পণ মনে । % 

আমিই বিজিত মাত্র নহি তরায়ণে, 

সমগ্র মস্লিম সেথা হয়েছে বিজিত ; 

রাজ্াবৃদ্ধি, আমাদের ধর্মের বিস্তার 

হ'বে শেষ, যদি নাহি হয় প্রতীকার। 

* যুদ্ধার্থে অগ্রসর মহম্মদ খোরী কোন প্রবীণ মুসলমানকে আপনার মনের অবস্থা! সম্বঘ্ধে 
এইকপ ঘলিয়াছিলেন ; 1070, 010 020 1 02 517005 00৩ 01079 01 00১ 0969 1 

11150905181, 200৬160751800106 6605] 20062125055) 1 00855 086৮ 510] 

96:60 10 5955) 08 850 000 0 5000% 500. 20501819, 1 0856 056016 
0666712017560) ৮1160) 1015 900৩) 00 [60067 01 105 17070080020 11105610013" 
(05 ০01 016 112 006 20612016, 

13715215 79115 ড০1, ঠা 174 



চতুর্দশ সর্গ। ২৩৩ 

অধিক কি ক'ব আর? এই অভিযানে 
বীর্ধ্য, ধর্ম মস্লিমের হ'বে পরীক্ষিত ; 

পৌন্তলিক হিন্দু, সত্যধন্ী মুসলমান, 
কেবা শ্রেষ্ঠ, সাক্ষী তা'র র'বে হিন্দুস্থান।% 

চুণিব চৌহানে এই প্রতিজ্ঞা আমার, 
নামমাত্র রবে তার ইতিহাস মাঝে; &% 

বিনষ্ট, বিধ্বস্ত আমি করিব আজ্মীর, ৭. 
বুঝে যেন হিন্দু কিবা সামর্থ্য ঘোরীর। 

সাধু মৈনুদ্দীনে আমি বসা+ব তথায়, 
আজ্মীর ইস্লাম-তীর্ঘে হবে পরিণত ; 
আসিবে যখন হিন্দু পুজিতে পুষ্ষর, 

গুনিবে, মোঝান ডাকে “আল্লা হু আক্বর 1৮ 

সিল সই তত সনি 

* যদিকৌন হিন্দু ইহাতে ব্যখিত হইবার কারণ পান, তাঁহ। হইলে, দিরপেক্গ ইংয়াজ 
ধতিহাসিকের লিখিত হিন্দু-মুদলমান-সংঘর্ষের পরিণাম-ফল ঠাহাকে আলোচনা করিতে বলি ঃ 

[105 71000 00058]15 06 39100680255 0195310£ 10 00001 7061 £০20 

())6 50861)) 06 16)151005 00060678010) 01 106 51105 92581055108 17000 & 
01110211906 00 076 00:00-5551-10176 22790055080 00000106006 7৪ 

(1100 00015 01 00১6 10957025695 7110) 006 5191055202051710 01 05 81022) 

200 9686 580)600706 0৩ 11011210006020 0108001205 1070088008 811 [2088 ৫ 
(00006, 48 27125 0210 00৮ 06 65001009060 106 90521006০08 009 15081151 

0০61 91025 526 06 11081)2] 210011৩0000 70955108100 006 ৮ িিসিএ৫০৮০া 

[7000515 1001290 10100015 ৮১ 222, 

হিন্দুর কর্মফল যাহ! হইয়াছিল, আমি তাহা দবেখাইয়াছি। হিন্দু, মুদলগান উভয়ে? 
কর্মফলে ধাহা হইয়াছে, কোন ভবিষ্যংকবি তাহা দেখাইবেন। 

1 মহম্ম? ঘোরী যে এ প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করিয়াছিলেন, মুসলমান ইতিহাস তাঁহার সাক্ষ্য দা, 
করিতেছে $--11200060 01)0070 10. 661500 952% 10 40000) 06 102 101 
2150 1001: 00558551025 26611295108 006 90008 11200582008 01 00617702917 

10 001055৫1810) 00 006 59010) 165605176 006 195 001 518567, 

1811225” 0611505, 5০1, 1, &* 277 
£ আজমীর ও সৈমুদ্দীন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাদটীকা দেখুন । 

১৩ 



৩৪ পৃর্থীরাজ। 

নহে এ প্রতিজ্ঞা মোর রাজা-অভিলাষে, 
চাহি আমি হিন্দুস্থানে ইসলামের জয়; 

কুতব! এ কার্যে হলে সহায় আমার 
ইহলোকে, পরলোকে পাবে পুরস্কার । 

রণক্ষেত্রে রহি" তব নাহি প্রয়োজন, 
অব্জ্রাধ করি, পথ রহিও পশ্চাতে ;' 
যখনি বুবিবে কেহ পলাইতে চায়, 
অসঙ্কোচে মুণ্ড তা”র লুটা”বে ধরায় ! 

যা” বলিনু তে।ম। দৌহে, অন্য সর্ববজনে 

বল গিয়া বুঝাইয়!। সৈন্য, অস্ত্র, কে।ষ 
পরীক্ষা করিয়। দেখ। দ্বিল।ম বিদায়; 
মনে রেখো! জয়লাভে ঈশ্বর সহায় ।”% 

চা 
৮0065910805 28056 090, 51000 01008 300.” 

]1)5 80981 1 চড়া 8,489 



সঅওলস্ণ সর্প । 

নিভৃত কুটীর এক তারাগিরি-শিরে, 
বসি' তাহে তুঙ্গাচার্য্য । সম্মুখে গুরুর 
উঠে হোঁমগন্ধী ধুম অগ্নিকুণ্ড হ'তে; 

শঙ্খ, ঘণ্টা, তাত্রকুণ্, পুষ্পপাত্র আদি 
পুজাদ্রব্য ছুই পার্খে। সর্ববত্যাগী গুরু; 

কৌপীন, করঙ্ক মাত্র গৃহসজ্জা তা'র ; 
কল্যের সম্বল শুন্য। তবু সে কুটারে 
বিরাজিত অন্নদার কৃপা মু্তিমতী ; 
সদা অবারিত দ্বার। সে কুটার হতে 

অভুত্ক, অতৃপ্ত কভু না ফিরে অতিথি । 
ন্ময় প্রদীপ এক কুটার মাঝারে 

বিতরিছে ক্ষীণরশ্মি; পুড়ে যুগ্ম ধুপ, 
মধুর সৌরতে গৃহ করি আমোদিত । 
নাহি অন্য কেহ সেথা; শুধু আচাধ্যের 
শিষ্য এক করজোড়ে বসিয়া নীরবে, ৯ 
চাহি' আচার্যের পানে ; স্তন্ধ, সিগ্ধ গৃহ। 

উচ্চ কণ্টে যামঘোষ করিল ঘোষণা 
রজনী প্রহরাতীত। সমাপিয়া জপ, 

আচার্য, উন্মীলি? নেত্র, জিজ্ঞাসিলা ধীরে ;-_ 
“কহ,*বস ! গজনীর কি সংবাদ এবে |” 

বিনয়ে কহিল! শিষ্য ;-- 
“মহা! আয়োজন 

ফরিছে তুরুকদল ; নানঠ দেশ হ'তে 
সৈন, অন্তর, তুরঙ্গম করিছে সংগ্রহ। 



পৃথীরাজ। 

কঠোরপ্রতিজ্ঞ বীর মহম্মদঘোরী, 
মৃত্যু-শয্যা হ'তে উঠি, সেনাপতিগণে 
করিয়াছে শান্তিদান ; বাঁধি গলদেশে 
অশ্ব-খাদা-পূর্ণ গোণী, নগরের পথে, 
করায়েছে প্রদক্ষিণ *% তীব্র অপমানে 

করেছে প্রতিজ্ঞ তা'রা! মরিবে এবার, 

তবু না ছাড়িবে যুদ্ধ ।” 

কহিলেন গুরু ১.৮ 

“দেখ, বস ! কি পার্থক্য হিন্দু, মুসল্মানে। 
পরাজিত জয়পাল, অভিমানভরে, 

পশিল৷ অনলে ; ৭ আর পরাজিত ঘোরা 

করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে ! 
না পারি বুঝিতে, বস! শিরোদেশে যা"র 

ধাড়াইয়া হিমাচল মহারুদ্রেরূপী, 

পদপ্রান্তে গঞ্জে সিন্ধু তাগুবলীলায়, 
যে দেশে জনমে সিংহ, শদূল, গণ্ডার, 

যে দেশে জনমে শাল, তাল বজ্বপু, 

সে দেশে জনম লি” কেন আধ্যস্ত 

হেন লঘুচেতা, স্থ্্য্য-দৃঢ়তা-বিহীন ! 
পি 

ঈ 1১6 (17001 06 (11207910002. 00015) 015818068 211 00055 08870515910 

190 06561160100 10 006 09105 800 00770361160 11600 0 %/210 70800 10106 
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পঞ্চদশ সর্গ। ২৩৭ 

পুরুষ ত তিনি, ষিনি সঙ্কটে, বিপদে 

অটল, অচল, ধীর ; পরাজয়ে জয়ী । 

আত্মহত্যা আচরিয়! নিষ্কৃতি-প্রয়াস, 

নহে রাজধন্ম ! নহে শাস্তরার্থ-সম্মত ! 

বল এবে, অন্য যাহা পেয়েছ সংবাদ ।” 

ও নিবেদিলা শিষ্য ;- 

“দেব! করিমু শ্রবণ, 

ছদ্মবেশে আদি” বহু যবনের চর 

আমাদের বলাবল লয়েছে সন্ধান। 

শুনিলাম, বু রাজা হিন্দস্থানবাসী, 

চৌহানের জয়লাভে হয়ে ঈর্ষান্থিত, 
করিয়াছে বাক্যদান সাহায্যের তরে। 

বলেছেন জয়চন্্র, পূর্থীরাজ যবে 
পশিবেন রণক্ষেত্রে, রাঠের সৈনিক, 
হয়ে সম্মিলিত জন্মুসেনাদল সনে, 
আক্রমিবে ভীমবলে দিল্লীর বাহিনী |” 

দেখিয়াছি ছদ্মবেশে তৃরুকের সেনা 

শার্দুলসদৃশমুত্তি ; তক্ষ্য তাহাদের 
অর্ধপন্ক শূল্য মাংস, কলির রাক্ষস। 
ডামাস্কস, ইস্পাহান, খোরাসান, হ'তে 

আনায়েছে ঘোরীরাঁজ শুল, বাণ, অসি। 
রুমবাসী কর্ষ্দিদল করিছে গঠন 
লৌহবর্মম, শিরক্ত্রাণ অভে্া শায়কে। 
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তাতার, তুরুক, বন্ধ, আরব হইতে, 

আনিয়াছে বু অশ্ব ; অচিরাৎ্ তাঃরা 

পঙ্গপাল সম আসি' গ্রাসিবে ভারত ; 

না জানি, এবার, দেব ! কি হইবে গতি।৮ 

কহিলেন গুরু ;_-“বৎস ! সত্য যা” বলিলে ; 

আছে ভয় বটে, আছে চিস্তার কারণ। 

এখনও সাদ্ধবর্ষ হয়নি বিগত ; 

আহত সেনানী, বহু প্রবীণ সৈনিক 

লভে নাই পুর্ণস্বাস্থ্য । পূর্ববযুদ্ধে ক্ষীণ 
রাজকোষ, অন্ত্রাগার হয়নি পুরিত। 
ঘটিবে সঙ্কট যদি করে ঘোরীরাজ 
অতফ্কিত আক্রমণ। যুদ্ধ, রক্তপাত 
হইয়াছে তুরুকের ব্যবসায় এবে ; 

নররক্তে লব্ন্াদ শারদুল সদৃশ 
না৷ পারে রহিতে স্থির । সেনা ভুরুকের 
অভ্যস্ত সমরক্লেশে, সন্কটে, বিপদে । 

কিন্তু আমাদের সেনা নহে যুদ্ধজীবী ; 
হালিক, তৈলিক, গোপ। রজার আদেশে 
ধরে আসি” অস্ত্র; নহে বীরত্বে, সাহসে, 

 শ্বদেশ-্বধন্ম-প্রেমে, রাজভক্তিগুণে . 

ন্যুন তুর্ক হ'তে। কিন্তু কি শক্তি তাদের 
যুঝে দীর্ঘকাল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সনে ? 

নানা দেশে যুদ্ধরীতি নিরখি' যবন 
লিভেছে যে জ্ভান, তাহা না আছে মোদের; 

চির দেশবদ্ধ মোরা! । নবরীতি-ক্রমে 

শাক্রমিলে তুর্কদল ঘটিবে সঙ্কট। 



পঞ্চদশ সগ। ২৩৯ 

বিশেষতঃ তুরুকের অশ্বারো হিদল, 
সমরে ছুর্জয়, ছুটে পবনের বেগে, 

না পারিবে হিন্দু সৈন্য রোধিতে তাদবে। & 
পূর্ববযুদ্ধে ঘোরীবীর লয়েছে শিখিয়া 
আমাদের যুদ্ধবীতি। নিশ্চিত এবাৰ 

আরম্ভ করিবে যুদ্ধ নববীতিক্রমে । 
অনভ্যন্ত হিন্দু পাছে হয় বিশৃঙ্খল 
আছে সেই চিন্তা, মোব আঁচে সেই ভয়। 
তথাপি ভবসা মাছে, হিন্ুগণ যদি 

বহে সম্মিলিত, এই তুরুক-ঝটিকা 
চলি” যাবে, শক-ভূণ-ঝটিকার প্রায়। 

দেখিয়াছ তুমি, যবে বহে মহাঝড়, 

কত তরু, কত শাখা যায় ভগ্ন হয়ে, 
কিন্তু বেণুপুঞ্জ, বদ্ধ প্রেমে পরস্পর, 
অভিন্ন, অচ্ছিন্ন রহে। হিন্দ্ুও তেমতি 

রহিবে অভেদ্য, যদ্দি বাঁধা থাকে প্রেমে। 

বল, বদ! শুনি এবে, কোথা কোথা তুমি 
গিয়াছিলে ; মুনোভ।ব কি বুঝিলে কা+র ?” 

কহিলেন শিষ্য ;-_”দেব ! হইল বাসনা, 
বুঝিতে, প্রথমে, যত সাধারণ লোক 
কি ভাবে দেশের কথা, কি চাহে তাহার! । 

চলিলামু, তাই, গঙ্গা-গগুকী সঙ্গমে ; 

কাত্তিকী-পুর্ণিমা দিনে বসে তথা “মেলা! । 
নানা স্থান হ'তে যত কৃষিজীবী জন 

গবী, বলীবর্দ ক্রয়-বিক্রয়ের তরে, 
* চতুর্থ সর্গের পৃষ্ঠায় পাঘটাক। দেখুন। ৃ 



২৪৬ পৃথীরাজ। 

হয় তথা সম্মিলিত। যোজনান্তব্যাগী 
দেখিলাম জনসংঘ, বিপণীর শ্রেণী; 

হস্তী, অশ্ব, উদর, গবী, বুষভ, মহিষ, 
নানারূপ পণ্যদ্রব্য, আপিয়াছে যত, 

গণনা না হয় তা'র। কৃষক, বণিক্ 

নানা দেশ হ'তে আসি' মিলিয়াছে তথা । 

মেলার পঞ্চম দিনে, গোহট্রের মাঝে, 
লোহিত পতাকা লয়ে, বটবৃক্ষমূলে 

দাড়াইনু। কৌতুহলে ঘিরিয়া আমায় 
সহত্র সহস্র জন দীঁড়াইল আসি'। 

কেহ ফল, মূল আনি” করিল অর্পণ, 

কেহ দিল তাঅখণ্ড; প্রণমিয়৷ কেহ 

ধাড়াইল করজোড়ে। কহিলাম আমি ;-- 

“গুন, দেশবাসি ! মহা সঙ্কট সময় 

উপস্থিতপ্রায়। প্রেচ্ছ তূরুকের সেনা, 

শুনিয়া, সোমনাথ ভেঙ্গেছিল যারা, 

আসিছে আবার। যথা পড়ে পঙ্গপাল, 

পত্র, পুষ্প, ফল কিছু ন! রহে.সেখানে। 

তেমতি এ তুর্কদল পড়িবে যথায় 
উচ্ছিন্ন করিবে দেশ। এ সময় কেহ _ 

রহিওনা উদাসীন ; নিজ নিজ ভূপে 
করিও সাহায্য দান। রাজার বিপন্ন 

প্রজার বিপদ সদ! রাখিও স্মরণে । 

ডাকিবেন যবে রাজ। সাহায্যের তরে 

দাড়াইও অন্তর লয়ে। দরের েএমত। 



পঞ্চদশ সর্গ। ২৪১ 

ডাকি'ছেন নির্বিবশেষে রাঁজ। প্রজা! সবে। 

আসি” যদি তুকর্দল বসে সিংহাসনে, 

ম্েচ্ছ-পদ-+সৈবা ভাগ্যে ঘটিবে সবার 1” 
হেরি' মোর বেশ, শুনি আকুল আহ্বান, 

অবাক, বিশ্মিত সবে রহিল চাহিয়া ; 

ন! বুঝিল কথা মোর, কেন ডাকি আমি । 
শুাঁনিলাম পরস্পর জিজ্ঞাসিছে সবে, 
“কে তুরুক ? কেন আসে ?” কৃষী একজন, 

গ্রামের মণ্ডল বলি' বোধ হ'ল তা'বে,। 

বুদ্ধিমান, শুরুকেশ, হয়ে অগ্রসব, 

কহিল সে নমি' মোরে ;-- 

“সন্ন্যাসী ঠাকুব ! 

কি নলিচ 1 কেন হেন দেখাইছ ভয় 
আসিবে তুরুকসেনা, কি ক্ষতি মোদেব ? 
পেবায় না ডরি মোরা ; অভ্যস্ত সেবায়। 

রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজ-গুরু-পুরোহিত, 

সেনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, অশ্বহস্তিপাল, * 

সৈনিক, প্রহরী সেবা নাহি করি কা'রে ? 
সবে আমাদের প্রভু, সবে চাহে সেবা! ; 
কি লাজ তুরুকরাজে সেবি যদি তবে? 

জন্মে ছাগ মাংস দিতে ; নর দেয় বলি, 
ব্যাত্র করে বিদারিত, গ্রাসে অজগর, 

এই মাত্র ভেদ; কিন্তু মৃত্যু প্রতিস্থলে। 

পিতৃ-পিতামহ হতে শুনিতেছি মোরা 
যে হক সে হক রাজ! আমর! কৃষক 

সকলের ভক্ষ্য। মোরা কি জানি যুদ্ধের ? 
৩১ 
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নহি রাজপুত, নাহি অস্ত্রের অভ্যাস ; 

বহি ভার, কর্ষি ভূমি। রাজার প্রহরী 

ধরে আসি" যা”ব যুদ্ধে, যাজানি করিব। 
হু'ন জয়ী মহারাজ, দিব পুন্দা, বলি; 

জয়ী হয়ে তুর্করাজ বসে সিংহাসনে, 

দিব কর; বাস্তুমাতা থাকুন মস্তকে ।% 

হেরিলাম অন্য সবে আকারে, ইঙ্গিতে 
সমর্থিল বাক্য তার। ব্যথিত অন্তরে, 

উত্তীর্ণ হইয়1 গঙ্গা, আসিলাম আমি 

পুষ্পপুরে ; % হেরিলাম প্রীহীনা, মলিনা 
এবে পুরী । নেত্রে ধারা বহিল স্মরণে, 

কোথা সে যবনজয়ী চন্দরপ্ুপ্ত ভূপ,ণ 
কোথা সেই সার্বভৌম অশোকনৃপতি। 
দেখিলাম বৌদ্ধধন্ী, পালবংশোদুত 
নৃপ এক অধিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে । &% 
করি' পরিতোষ কোন অমাত্যপ্রধানে, 

লভি' অনুমতি, আমি রাজসভ1 মাঝে 
দীড়াইমু । ছিল যত শ্রমণ তথায় 
ঈর্যানেত্রে মোর পানে রহিল চাহিয়া । 

জিজ্ঞাসিল! 575 

“বিপ্র ! কি প্রীর্থনা তব ?” 
* পুষ্পপুর প্রাচীন পাটলীপুত্র বর্তমান পাঁটুনা। 
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কহিলাম আমি :-_ 

“নৃপ ! দেবী দেশমাতা, 
আসমুদ্র-হিমাচল বক্ষ প্রসারিয়া 
রহেছেন যিনি লয়ে আম! সবাকারে, 

বিপন্না, ব্যাকুল! এবে। আসিছে তুরুক 

চিরু-অধীনতা-পাশে বাঁধিতে তাহারে । 

ধম্মভেদ, জাতিতেদ ভুলি” এ সময় 
পশুন সংগ্রামক্ষেত্রে । বার পৃর্থীরাজ 
স্বদেশ, স্বধন্ম তরে প্রাণ আপনাব 

করেছেন যুদ্ধে পণ। হিন্দু, বৌদ্ধ সবে 
হয় যদি সম্মিলিত, কখন(ও) যবন 

না পারিবে গ্রবেশিতে আধ্যাবর্ত মাঝে । 

কিন্তু যদি পরাজিত হ'ন দিললীশ্বর, 

কনোজ, মগধ, বঙ্গ না রবে স্বাধীন। 

পাষাণ-প্রাচীর যদি ভাঙ্গে আতবলে 

বালুবন্ধ সেথা কতু পারে কি রহিতে ? 

বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে, 

দাসত্ব শৃঙ্খলে রদ্ধ হ'বে আধ্যতূমি ; 
তাই, দেশমাত। মোরে দেছেন পাঠায়ে |” 

হাঁসিয়। কহিলা রাজ। ১ 

“বুঝেছি, ব্রাগ্ষণ ! 

চৌহামের চর তুমি; এসেছ কৌশলে 
সেনা, অর্থবল মোর করিতে নিয়োগ 

চৌহানের শক্রজয়ে ; বরিতে আমারে 

দিল্লীর সামন্তপদে ? বৃথ! এ প্রয়াস। 

নহি অর্ববাচীন আমি, নহি অবিবে্রী ; 
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না আছে বিবাদ মোর তুরুকের সাথে; 
চৌহানের পক্ষ লয়ে, তবে অকারণে, 

কেন ধঁটাইব তায়? ভুলি নাই মোরা, 
অহিংসক বৌদ্ধ প্রতি যত অত্যাচার 

করিয়াছে হিন্দুগণ। আছে মন্মে গাথা 

, বোধি-দ্রম-উত্পাটন, পদাঙ্ক-ভর্জন, এ 

সঙ্ঘারাম ধবংস। *% তবে, লজ্জাহীন হয়ে, 

বৌদ্ধেব সাহায্য হিন্দু চাহে কোন্ মুখে ? 
কেমনে ভূলিলে, বিপ্র ! সঙ্ঘারাম হ'তে 

শমগ্ুণাম্িত মহাস্বিরে কতই 

ডাকি” তকর্যুদ্ধে তব সমধর্মিগণ, 
ন্যয় সত্য অতিক্রমি* লভিয় বিজয়, 

করিয়াছে বিদলিত হস্তিপদতলে, 

বধিয়াছে অঙ্গ চ্ছেদি' কুঠার আঘাতে, 

চুর্ণিয়াছে উদুখলে ?ণ* স্মরিলে সে কথা 

.* অধ্যবঙ্গের অধিপতি শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার সন্ধে প্রামাণিক 
ইতিহামে এইরূপ লিখিত আছে 7-- 
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ঝরে নেত্রে অ্ুধারা, বহে তণ্তশ্বাস। 

নীরবে সহেছে বৌদ্ধ; কিন্ত বিধাতার 
ন্যায়দগ্ড, এতদিন, ছিল উত্তোলিত, 

পড়িবে এবার ; তাই আসিছে তুরুক। 

বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে, 

রি ক্ষতি মোদের তাহে ? সমান উভয়, 

পার্থক্য না হেরি মোরা তুয়ারে, % তুরুকে 1৮ 
ত্যজিয়া মগধ আমি, বিষাদিত মনে, 

আসিলাম, দেব! পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে। 

হেরিনু মকরন্নানে নানাদেশ হ'তে 

নানাপন্থী, নানাবেশী সাধুজন কত 

মিলিত স্ঙ্গমক্ষেত্রে । কত শান্ত্রপাঠ, 
কত হোম, কত যজ্ঞ চলিয়াছে সেথা । 

বুঝিয়া স্থঘোগ আমি, কৃতাঞ্জলিপুটে, 
কহিলাম একদিন ;- 

“নমঃ সাধুগণ ! 

আসিছে তুরুকসেন।। এ সঙ্কটকালে , 

কাতর! ভারশুমাতা ডাকেন সবারে, 

দ্রীনা, অশরণ! হয়ে । আপনারা সবে 
মাতার সুপুজ্র ; নিজ নিজ শিহ্যগণে 

বলুন বুঝায়ে, দেশ, ধর্ম রক্ষা তরে, 

হইবার স্ম্মিলিত। বসিলে তুরুক 
আর্দ্যাবর্তে, আধ্যধন্্ন না থাকিবে আর 1” 

রহিল! নীরব সবে। সাধু একজন, 

1 চৌহানদিগের পূর্বে তোমর ঘা তুয়ার রাজপুতগণ দিনীতে রাঁজন্ধ কিতেন। পৃথীরাজের 
মাতামহ জনঙ্গপাল তুয়ার বংলীয় ছিলেন । 



২৪৬ পৃর্থীরাজ। 

শিরে কুগডলিত জটা, ভন্মারুত তনু, 

জিজ্ঞাদিল! ডাকি” মোরে ;--- 

“কে ভারতমাত৷ ? 

কা?রে উদ্ধারিতে তুমি কহি'ছ সবায় ?” 
কহিলাম আমি ১-- 

. “তিনি দেবী দেশমাতা; 

ধার অঙ্কে আশৈশব লালিত আমরা, 
মিলিবে অস্তিমে ভস্ম ধার দেহ সনে, 
বক্ষজাত-শস্যরসে জীবন মোদের 

বাঁচান সতত যিনি, জননী যেমতি 

স্তনহৃগ্ধদানে সুতে, শুন, সাধুগণ ! 

তিনিই ভারতমাতা ; রক্ষুন তীহারে ।” 
কহিলেন সাধু ;-- 

“মোরা সংমার-বিরাগী 

সন্ন্যাসী, সম্বন্ধহীন পৃথিবীর সনে ; 
কি ক্ষতি মোদের যদি আসে তুর্কসেনা ? 
নাহি আমাদের গৃহঃ নাহি ধন, ভূমি, 

কি লইবে তা'রা ? মোরা রহ্েছি যেমন 

রহিব তেমন(ই)। র'বে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, 

রবে তরুমুল, রবে পর্বতকন্দর; - 

তৃপ্ত, সুখী রব তাহে। শিষ্য, ভক্তজনে 

রক্তপাতে উত্তেজনা করিব কি হেতু ! 

কোন্ পন্থী সাধু তুমি? শুন নাই কত্ত 
বন্ধমূল কর্ম? হয়ে মুক্তিমার্গগামী 
ল'ব কি বন্ধন বুথ। কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ? 

রাজ্য, ধন দারা, পুল অনিত্য সকল, 
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ধশ্ঘমাত্র নিত্য ; ত্যঙজি' পুজা, পাঠ, যোগ 
বিসর্জ্জিব নিত্য কি সে অনিত্যের তরে ?” 

কহিল! সন্ঘোধি' মোরে সাধু অন্যজন ;-_ 

“মায়াবিজুন্তিত বিশ্ব ; কেবা রাজা, প্রজা ? 

কেবা জেতা, কেবা জিত ? অভিন্ন উভ্য়। 

মোহবশে মাত্র নর করে ভেদজ্ঞান, 

দ্বৈত অদ্বৈতের মাঝে ; জয়, পরাজয়, 
অসত্য, অনিত্য এই জগতের মাঝে, 

তুল্য ছুই ; না বিচারি” মুঢ় তব গুরু 

বৃথা শিক্ষা-দীক্ষা-দানে বঞ্চিয়াছে তোমা” ৮ 
ব্যথিল হৃদয় মম। “সাধু সাধু” বলি' 

সমবেত সর্বজন প্রশংসিল! তীরে) 

বুঝি” অভিপ্রায়, আমি লইনু বিদায়। 
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি” কহিলেন গুরু /-- 

“বুথ! পাঠ, বৃথা পুজা, বৃথা জপ, ধ্যান, 

মানব মানবহিতে উদাসীন যদি। 

অজ্ঞতার, হীনতার দুর্ভেদ্য তিমিরে 

কোটি কোটি নর, নারী সমাচ্ছন্ন যথা, 

সে দেশে কি আত্বাত্রাণমন্ত্রমাত্র লয়ে 

নিক্বম্মী রহিবে জ্ঞানী ? নিজে নারায়ণ, 

অবতরি নররূপে, ধর্মমরক্ষা তরে, 

প্রচারিললা কম্মযোগ যে দেশের মাঝে, 
প্রণো দিলা মহারণে বীর ধন্জীয়েঃ 

হায়রে দুর্ভাগ্য ! সেথা নাহি বুঝে লোক 

কর্মে, ধর্ম্মে কি সম্বন্ধ ! থাকে ধর্ম যদি 

পুজ! পাঠে, আছে ধর্ম রণে প্রাণদানে 



২৪৮ ৃথীরাজ। 
স্বদেশ, স্বজাতি তরে । বিধির আদেশে 

করে কর্ম নর, তবে, কোন্ কর্ম হীন ? 
রাজা পালে প্রজা, ভূমি কর্ষে কৃষিজন, 
যুঝে যোদ্ধা, মলাকর্ষী বহে মলতার ; 

দেখ ভাবি” কা”র কর্ম পারে! বঞ্জজিবাবে। 

হক গুরু, হ'ক লঘু যে কর্মের মাঝে 

জীবের কল্যাণ, তা”ই বিধাত-বিহিত ; 

তাই ধন্মমূল। হায়। অনিত্য সংসার, 

এ অসত্য, প্রচারিত কি অশুভক্ষণে, 

অস্থি, মজ্জা মাঝে পশি" ভারতবাসীর, 

হরিতেছে মনুষ্যত্ব । এই যে সংসাঁব, 

রূপ-রস-গন্ধময়ী এই বন্থুমতী, 

বিধির অপূর্ব স্থষ্টি, পুর্ণ জীবে, জড়ে ; 
নহে পৃত, প্রেমে সিপ্ধ, সম্বদ্ধ সংযমে ; 
নহে মায়া-মরীচিকা__পুণ্য কর্্দভূমি। 
লভি? কর্মেন্দ্রিয় নর, বিধির বিধানে, 

প্রেরিত এ কর্মভূমে কর্ম্দ সাধিবারে ; 
নহে বন্ধমূল কম্ম; কণ্ম মুক্তিগ্রাসূ। 

আসি” 'এ সংসার মাঝে, যুগ যুগান্তর 

হয়ে কর্্মফলভোগী, উচিত কি কভু 
ধন্মালস্যে কম্মত্যাগ ? দেখ বিচারিয়া 
ভষ্ট ধর্ম্ম, লুপ্ত বিধি এ ভারত হ'তে ; 

আছে মাত্র স্বাধীনতা ; বীর্ষ্যের প্রসূতি, 
মনুষ্যত্ব-সহচরী । কুশিক্ষার বশে, 

কর্মে দোষারোপু করি”, তা”ওযায় যদি 
কি আর রহিবে তবে? ভ্রান্ত আর্্য-সুত, 
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বুবিল না মোহবশে জাতি-পরিণাম, 
তাই হেন উদাসীন । কি কহিব আর ? 

বল, এবে, অন্ত কোথা গিয়াছিলে তুমি।” 
নিবেদিল! শিষ্য; 

“আমি দেবের আদেশে, 

ত্যজি' আর্্যাবর্ত, লঙিষ' বিন্ধ্যাচলভূমি, 
প্রবৈশিনু দাক্ষিণাত্যে। কি বলিব, দেব! 

শতগুণ ওদাসীন্ হেরিনু তথায় । 

ভূর্কের বিক্রম, বল, হিন্দুধন্্ম-ছ্বেষ 
না ভাবে, না বুঝে লোক । হয়েছে বিস্বৃত 

সোমনাথ-ধবংস। গর্ষেধ কহে কোন জন; 

“কা'র শক্তি বিদ্ধ্যগিরি পারে লঙ্ঘিবারে ? 

মরিবে তুরুক যদি প্রবেশে এ দেশে? । 

কেহ কহে ;--জাতিগর্ব্ব আধ্ধ্যাবর্তবাসী 
তবজ্কা, উপেক্ষা কবে দাক্ষিণাত্যজনে ; 

কিক্ষিন্ধ্যানিবাসী বলি" করে উপহাস; 

হয় যদি নিগৃহীত তৃরুকের করে 
কি ক্ষতি মোদের তাহে ? ভাঙুক গরব।” 

এইফপ, নানা জন কহে নানা কথা; 

উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য, পুরব, পশ্চিম 

সর্ববদেশে সমভাব ; উদ্ামীন সবে। 

স্বদেশ বলিলে বুঝে গ্রাম আপনার ; 
স্বজাতি বলিলে বুঝে নিজ সম্প্রদায়; 

ধবীমাবদ্ধ ভক্তি, প্রেম এ ছু'এর মাঝে; 

* ব্ল! নিশ্প্রয়োজন যে এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা এখনও বিদুরিত হয় নাই। অপর জাতির 

কথা দূরে খাবুক তৈলঙী ও মহীরাক্ট্রধাসী, চিৎপাবণ, ত্রান্মণপ্গিগকেও উত্তর ভারতের আনেকে 

্রাঙ্গণ বঙ্িয়া স্বীকার করিতে ইতস্তত্বঃ করেন। 

তি 



৫০ পৃীরাজ। 
ভারত-সন্তান বলি, নাহি বুঝে কেহ+- 
রাজা ভাবে নিজ রাজ্য ; প্রজা ভাবে নিজ 
শশ্যক্ষেত্র ; ভাবে শ্রেষ্টী নিজ ব্যবসায়। 
আপযুদ্র-হিমাচল শ্বদেশ সবার, 

আচগাল-ছিজ সবে স্বধন্ট্ী, স্বজাতি, 
একের বিধ্বংসে হ'বে ধবংস সকলের, 

সে কথা বারেক কা"র(ও) না পড়ে স্মরণে । 

দেশমাতা শব্ধ আমি কহিতাম যবে, 

নির্ববাক্, বিল্মিত লোক রহিত চাহিয়া । 
একদিকে তুরুকের সঙ্কল্ল কঠোর, 
ধন্োৎসাহ, সুবিপুল যুদ্ধ-আয়োজন, 

অন্যদিকে আমাদের শৈথিল্য, জড়তা, 

ধর্্মালস্য, অপকর্ষ সমরপ্রথায় 

দেখি, শুনি" সদা মোর শঙ্কা হয় মনে, 

অনিবাধ্য দাস্য, দৈম্য ভ(রতমাতার।% 

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন গুরু ;- 

“বুঝিলাম, বস ! দৈব বটে প্রতিকুল। 
যর্বনের আয়োজনে নাহি ছিল ভয়; 
ভয় এই দেশব্যাপী ওদাস্ডে হিন্দুর | 
বল ভুমি, এবে মোরে, বল বিস্তারিয়া, 

দিল্লীর সংবাদ ; বল, কোথা পৃ্থীরাজ |” 
বিনয়ে কহিল! শিষ্য 

“করিমু শ্রবণ 

এখনও তবরহিন্া, হয়নি বিজিত ; 

ঘোরীর আদেশে, তথ! যবন-সেনানী, 
দুর্ধর্ষ বিক্রমে, প্রায় সংবতসরকাল, 
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করিতেছে আত্মরক্ষা 1% তা'ই পৃর্থীরাজ, 
দুর্গ করি অবরোধ, আছেন তথায় ; 
রাঁজকাধ্য তরে কভু আসেন দিল্লীতে 
আদেশে ভূপের দিল্লী ছুর্ভেছ্য প্রাচীরে 
হইয়াছে স্থৃবেষ্টিত ; নগরীর মাঝে 
স্থরম্য প্রাসাদ, বাপী, দেবালয় কত 

হয়েছে আরন্ধ। ভূপ, দীড়াইয়! নিজে, 

বুঝাইয়া শিল্লিগণে, করেছেন দৃঢ় 
নগরতোরণদ্বার অধুষ্য শক্রর | "' 

প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, সমভাবে, বীর 

নিযুক্ত কঠোর শ্রমে । নাহি ক্লাস্তিবোধ, 

না৷ আছে মমতা প্রাণে । রণক্ষেত্রে কু 

সিংহনাদে অগ্রসর করিছেন চমূ; 

কখনও শিবিরে ডাকি” সেনাপতিগণে 

করিছেন যুক্তিদান। এ হেন সাহস, 

এ হেন কর্তৃব্যনিষ্ঠা হেরে নাই কেহ। 

শুনিনু তবরহিন্দে খগুযুদ্ধে এক, 

নিরখি' মুচ্ছিত (কোন চৌহান-নায়কে, 

তুরুক-সৈনিক ছুই ব্যাপ্রের সমান 
পড়েছিল আসি' তা'র দেছের উপরে । 

০05 1282101 28175 %55 156 12 00216৩ 0৫6 600510111585 0 8021- 
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করের অঙ্গুরী আর কর্ণের কুগ্ডল 
না পারি? খুলিতে ত্বরা করিল উদ্ভাম 

কাটিতে অঙ্গুলি, কর্ণ ছুরিকা-আঘাতে । 

হেরি” পূর্থীরাজ, ভূমে পড়ি লক্ষ দিয়া, 

ধ্লাড়াইল! উভয়ের আসিয়া সম্মুখে । 
শুলাঘাতে বধি' একে, অসির প্রহারে 

করি' ছিন্নশির অন্যে, তুলিলা৷ চৌহানে 
আপন অশ্বের পরে। ছুর্গেব প্রহরী 

হানিল অজজ্র আন্ত্র লক্ষ্য করি' তারে; 

কিন্তু অবিচল বীর, অশ্ব-বল্গ! ধরি' 

আনিয়া চৌহানে দিলা রাজবৈদ্ভ-করে। 
কি বিস্ময় সেনাগণ পুজিবে তাহারে 
দেবতা! সমান জ্ঞানে ! কি বিস্ময়, দেব! 

মুচ্ছিত সৈনিক, শুনি, কস্বর তার, 
উঠবে বসিয়া “জয় পৃরীরাজ” বলি”। 

আনন্দে কহিলা গুরু ;- 
, “বল, বস ! এবে 

কোথা ছোট রাণী; তা"র জান কি সংবাদ £” 
উৎসাহে কহিল! শিষ্য ;-- 

“জানি, দেব! জানি। 
আসে নাই হেন বধূ চৌহানের কুলে ; 
যোগ্যের স্থযোগ্যা পত্ভী। দয়া মুত্তিমতী, 
ক্শিষ্ঠা, প্রবীণা জ্ঞানে । সমাপিয়া পুজা, 

* ফাঁজবৈঙাগণ যে রপক্ষেত্রে আহতের উপযুক্ত উধধ ও উপকরণাদি লইয়া উপস্থিং 
থাকিতেন। তাহার হুল্পষ্ট উল্লেখ দেখা যা]়। 

হন্জাবারে চ মহতি রাজগেহা দনস্তযর়ং 
ভবে, ফুমিহিতে | বৈদযঃ সব্ধোপকরণান্বিতঃ। হুঞ্রতঃ চতুষিংশোহধ্যাঃ 
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সংযুক্ত ব বসেন, নিত্য, সভাপারৃহে, 
যবনিকা-অন্তরালে। সচিব-প্রধান 

অমুষ্ঠেয় রাজকার্ধ্য শুনান তাহারে ; 
কোষাধ্যক্ষ আসি কহে আয়, ব্যয়, স্থিতি; 

সেনাধীশ আসি' কহে সামন্ত, সৈনিক 
নিযুক্ত কে কোন্ কাধ্যে। করিয়া শ্রুৰণ 

যথাযোগ্য উপদেশ দেন প্রতি জনে । &% 

আদেশে তাহার বহু অস্ত্রচিকিৎসক 

রাজবৈষ্ঠ, গ্রামে গ্রামে করিছে ভ্রমণ, 
ওষধ, প্রলেপ লয়ে । রাজভূত্য শত 

নিযুক্ত ওষধিমূল কর্তনে, পেষণে। 

সবৃতের স্ত্রীপুক্র তরে, আহত-সেবায় 

মুক্ত রাজকোষ। আমি শুনিন্ব নগরে, 

কো যাধ্যক্ষ, হেরি' ব্যয়, সচিবপ্রধানে 

বলেছিল একদিন ;--“হতাহত তরে 

এত অর্থব্যয় কভু নাহি ছিল রীতি ।, 
শুনি” রাজ্জী, খুলি, নিজ গাত্র-অলঙ্কার, , 
পাঠায়ে তাহার কাছে, করিলা আদেশ /-- 
'রাজরীতি-ভঙ্গে মোর নাহি অধিকার ; 

কিন্তু অধিকার আছে নিজের স্ত্রীধনে ; 
যত দিন কণামাত্র রহিবে ইহার, 

ক্রুটী 'যেন নাহি হয় আহত-সেবায়। 

লঙ্জানত কোষাধ্যক্ষ কহিল আপিয়া ;*- 

অপরাধী আমি, মাতঃ! হয়েছিল ভ্রম, 
পপ শশী ক ৬ পর শপ 

* হিদ্দুরমণীর পক্ষে ₹ এরপভাবে রাঁজকার্ধয পরিচালন কল্সনামাত নহে। । গড়মগুলের রানী 
দুর্গাবতী এবং প্রাতঃশ্মর়ণীয়। অহল্যাবাঈ হিন্ুুমহিলার অন্তর্নিহিত শক্তির এতিহাসিক প্রমাণ 
দেখাইয়াছেন। 

| 
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যা? ইচ্ছা করুন; হেন লক্ষী মুক্তিমতী 
বিরাজিতা বথা, তথা, কিসের অভাব ? 

সায়াহ্ছে সংযুক্ত, নিত্য, শিবিকারোহণে, 
সঙ্গে প্রিয়ব্রতা সখী, পৌরজন-গৃহে 
করেন দর্শনদান। শুনেন যথায় 

রণে মৃত পুক্র তরে কাদেন জননী, 

করেন সান্তনা গিয়া । শুনেন যেখানে, 

রাখি? শিশুপুত্র, কোন সৈনিক-রমণী 

পশিয়াছে চিতানলে, লয়ে ক্রীড়নক 

হন সেথা উপনীত । সে শান্ত মুরতি 

নিরখি' বালক, তার চিবুক ধরিয়া, 

ডাকে 'মা মা মা মা বলি ; কোলে লয়ে তারে 

ফিরেন প্রাসাদে অশ্রু মুছিতে মুছিতে। 

ভাবি যবে, গুরুদেব! এ দৌহার কথ 
ডুবিবে হিন্দুর নাম ন! হয় বিশ্বাস” 

কহিলেন গুরু ;-- 

“বস! বিধি বিধাতার 

দুজে্য়। যে বংশ মহাপাপে ফলহ্কিত, 

ললাম তাহার মরে সকলের আগে; 

কাননে সর্বেবাচ্চ তরু পুড়ে বজ্রপাতে । 

হয়ত এ যুগ্ম পুষ্প, স্ুরতি, নিশ্মল, 
আধ্যন্থত-পাপানলে হ'বে ভন্মীভূত। 
ভেবেছিনু উভয়ের সম্মিলন হতে 

ফলিবে অযৃতফল--প্রজার কল্যাণ। 
রাঠোর, চৌহান হলে বন্ধ সখ্যডোরে 

অজেয় হইচুব হিল্ঠু।, বহুদিন হ'তে, 
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তা'ই, আয়োজন নাঁন। রেখেছিমু করি'; 

পৃথায় সপিয়াছিনু সমধির করে। 
ছিল আশা, আধ্্যাবর্তে কনোজ, আজ মীর, 
দিল্লী, চিতোরের সনে হ'লে সম্মিলিত, 

ন! হ'বে তুর্কের শক্তি পশিতে তথায়। 

কিন্তু, বস! কন্মদোষে, প্রতিকূল ধাতা ; 

তাঁ'ই আয়োজন মোর বার্থপ্রায় এবে। 

মথিলাম সি্ধু, কিন্তু অমুতের সনে 

দেখা দিল হলাহল ; রাঠোর, চৌহান, 
বদ্ধবৈর, পরস্পর চাহে ধ্বংসিবারে ; 
কি ঘটিবে পরিণামে না পারি বুঝিতে । 
কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা বৃথ। করি মোরা; 

কাধ্যে মাত্র অধিকারী ; ফলদাঁতা বিভূ। 
করিয়াছ বন্থ শ্রাম, যাও তুমি এবে, 

লভহ বিশ্রাম । আমি যাইব কনোজে ; 

বুঝায়েছি বহুবার, বুঝাইৰ পুনঃ 

জয়চন্দ্রে, যদি তাহে ফলে কিছু ফল।” 

প্রণমি, চলিলা শিষ্য । তুঙ্গাচার্য, তবে, 
পাঁতি”দর্ভাসন, শির রাখি বাপরে, 

করি' ইস্টমন্ত্র জপ, মুদিলা নয়ন। 
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কনোজের অন্তঃপুরে নৃসিংহ-মন্দির 
গঙ্গাগর্ভ হ'তে উদ্ধে তুলিয়াছে শির । 
শিলাখণ্ডে দৃঢ়গাথা বিশাল সোপান 
তালিন্দ হইতে জলে কবেছে প্রয়াণ । 

সোপানের শিরোদেশে রচিত মর্মে 

নুপ্রশস্ত বেদী এক চাক শোভা ধরে। 

নানাবর্ণ, সুচিকণ শিলায় রচিত 

পত্র, পুষ্প কত তাহে আছে বিরাজিত। 
প্রতিদিন জয়চন্দ্র, লয়ে পুরজনে, 

বসেন তথায় আসি' গঙ্গ! দরশনে । 
উড়ায়ে কেতন কত তরী বহে যায়, 

কচ্ছপ, শিশুক জলে শরীর ভাসায়। 

পালিত মরালগুলি ক্রীড়া কবে জলে, 
বক, হংস, চক্রবাক ভ্রমে দলে দলে। 

হেরেন কৌতুকে রাজা; সন্ধ্যা হ'লে শেষ 
সায়াহ্নিক সারি” পুরে করেন প্রবেশ । 

কতদিন ভূপ, রাজকাধ্যে শ্রান্ত হয়ে, 

বসিতেন সেথা, স্থৃতা, মহিষীবে লয়ে। 

যুক্ত বাজায়ে বীণা, বসি' জ্যোছনাঁয়, 

মধুর সঙ্গীত কত শুনাইত তীয় । 

শুনি সে অপূর্ধবগীত, পুলকিত মন, 
আদরে সৃতারে রাজা দিতেন চুন্বন। 

গোধুম-পিউক-খ$ লয়ে কুতৃহলে 
সংযুক্তা মস্তের তরে দিত কতু জলে । 
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দলে দলে মহাশোল, মুগাঁল, রোহিত 

খাইত আসিয়া, জল করি, আলোড়িত । 

ংুক্তার কর হ'তে যেত মুখে লয়ে, 
রাজারে দেখিলে কিন্তু ডুবে যেত ভয়ে। 

নিরখি” বালিক! হাসি”, কহিত পিতায়, 
তুমি বাবা রাগী, মাছ তাই ত পলায়। 

্বয়ংবর দিন হ'তে নৃপতির মনে 
না আসে পুর্বেবের শাস্তি গন্গা-দরশনে । 
তথাপি, অভ্যাসবশে, আসেন তথায়, 

মুছি' অশ্রু পাছে কেহ দেখিবারে পাঁয়। 

গেছে চলি' অন্য সবে, সমাপ্ত আবতি ; 

জ্যোৎনালোকে বেদী'পরে আসীন ভূপতি। 
র।জমাতা, রাজ্জী, দেহে, স্বতন্ত্র আসনে, 

বসেছেন পার্ট তার বিষাঁদিত মনে। 

চিন্তামগ্র তুঙ্গাচার্য্য, অদূরে বসিয়া, 
নৃপতির মুখপানে আছেন চাহিয়!। 
নির্ববাক্ হইয়া রাজ। রহি” কতক্ষণ 

কহিলেন; , 

 পগুরুদেব ! করুন্ শ্রবণ । 

বুঝিতেছি তুরুকের লইলে আশ্রয় 
দাসত্ব-শৃঙ্খল শেষে পরিব নিশ্চয়; 
তথাপি ষগ্ভপি পারি গর্বিবিত চৌহানে 

শাস্তি দিতে, নাহি ক্ষোভ সেই অপমানে । 

যে অনল দিবানিশি দহিছে অন্তর, 

্রহ্মাণ্ডে তা? হ'তে কিছু নাহি ক্লেশকর ॥& 
আছি ভম্মমাত্র আমি, পুড়ে গেছে গ্রাণ 

৩৩ 



পৃরীরাজ। 
কি যাতনা, জানেন তা” মাঁজ ভগবান” 

কহিলেন গুরু ;- 
“তুমি পার কি আমায় 

বুঝাইতে, কেন হেন তীব্র বেদনায় 

ব্যঘিত অন্তর তব? সভায় যখন 
ংযুক্তা চরণ তব করিল বন্দন, 

'লভ যোগ্য পতি' তুমি কহিলে তাহায় ; 

বল তুমি, যোগ্যতর কে ছিল সভায় 
পৃবীরাজ হ'তে ? বাল! করেছে পালন 
আদেশ তোমার, তবে কোপ কি কারণ £” 

কহিল। ভূপতি চন 

“সত্য ! যোগ্য পৃ্থীরাজ। 
কিন্তু সে আসিয়া! কেন রাজসভামাঝ 
না বসিল? কেন আসি' তক্কর যেমন 
লয়ে গেল সংযুক্তায় করিয়া হরণ ? 

সভায় সংযুক্ত। যদি বরিত তাহারে 

না থাকিত ক্ষোভ, নাহি দুষিতাম তা'রে।” 
কহিলেন গুরু ;- ূ 

“তুমি বালকের প্রায় 

কি বলি'ছ? কত আমি বুঝা'ব তোমায়? 
এসেছেন দ্বারদেশে পাওুরাজ্যেশ্বর, 

গুনি' দিয়াছিলে তুমি বল কি উত্তর ( 
থাকুন বাহিরে তার যথা অভিপ্রায়' 

কেন এ সম্মতি তুমি জানাইলে তায় ? 
দাঁ্রুগাত্যে পাগুযরাজ্য করিয়া শ্রবণ 
পাওু-রাজ্য দিল্লী তব না হ'ল ল্মরণ? 
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পৃথ্থীর কি হ'ল দোষ ? সংযুক্তা স্বেচ্ছায় 
বরিল মুরতি তার প্রকাশ্য সভায়। 
ধন্ধপত্বী ত্যজি' সে কি ঘা'বে চলি” ঘরে ? 
কোন্ ক্ষভ্র বল হেন অপকন্মা করে ? 

আকৈশোর সংযুক্তীরে সবে শত বার 
শুনায়েছ, পৃ্থীরাজ যোগ্য পতি তা'র। 
আজ সে বরেছে পতি নিজ মনোমত, 

তবে তা”র প্রতি তব ক্রোধ কেন অত ? 

জিজ্ঞাসিনু আমি যবে, আছে ত স্মরণ, 

“বুঝেছ ত ছুই জন সংযুক্তার মন, 

কারে ভালবাসে বালা % কহিলে তখন, 

'সংযুক্তার মন বুঝি” কিবা প্রয়োজন ? 
আসিবেন বু নৃপ স্বয়ংবরস্থলে, 
যা"রে ইচ্ছা, বরমাল্য দিবে তার গলে। 

ন৷ পারি বুঝিতে হয় পর্যাকুল মন, 
মোর আজ্ঞামত পাত্র করিবে বরণ ।, 

নহে সে পাষাণী; তা”র দেহে আছে প্রাণ 

আছে চক্ষু, রুর্ণ; আছে যোগ্যাযোগ্য-জ্ঞান। 

শত তাবে অনুরাগ উদ্দীপিয়া তা'র 

চাহ কি রোধিতে নদী সিন্ধু লক্ষ্য যা'র? 

নিজে করিয়াছ ভ্রম, তবে অকারণ 

কন্যা) জামাতার প্রতি কেন রুষ্ট মন।৮ 

“ধিক মোরে ! ধিক মোরে 
ক্রোধে নৃপবর 

কহিল! ;--- র্ 

“বুঝা'ল ভাট পাণ্যুরাজ্যে্বর ) 
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তা"ই বলেছিনু আমি । করি, প্রবঞ্চন 

পাপিষ্ঠ স্ুতারে মোর করিল হরগ। 

ছদ্মবেশে ভাগ্াইল' সভাসদ্গণে, 

মিত্র-সেন্যচ্ছলে সেন! রাখিল গোপনে । 
কত দৌষ আমি, দেব! বর্ণিৰ তাহার ? 
প্রতিকাধ্যে প্রকাশিত খল ব্যবহার। 

বৃদ্ধ মাতামহে মুগ্ধ করিয়া সেবায় 

লইল সে দিল্লীরাজ্য বঞ্চিয়া আমায় ! 
চন্দেল-চালুক্য-বংশ ধ্বংস করি রণে 

তৃণ জ্ঞান করে অন্য রাজপুতগণে। 
জানিয়া, শুনিয়া, দেব! তবে কি কারণ 

তাঁর গুণে আপনার মুগ্ধ এত মন £ 

সমতুল্য দৌহে মোরা শিষ্য আপনার, 

উচিত কি বিসদৃশ হেন ব্যবহার ? 
অথবা ললাটে মৌর আছে বু ছুখ, 
তাই পক্ষপাতী গুরু, আত্মীয় বিমুখ ।” 

হাপিয়া কহিল! গুরু ;- 

| “এত দিন পরে 

পক্ষপাতী আমি, স্থির করিলে অন্তরে ? 
যা” ইচ্ছা! করিতে পারো, ক্ষতি মোর নাইন 

তুমি স্তবখী হও, আমি এইমাত্র চাই” 

পক্ষপাতী গুরু” যেই পশিল শ্রবণ, 

এ কি কথা % বলি রাজ্জী গুরুর চরশে 

পড়িলেন দণ্ডবু ; সিক্ত নেত্র জলে 

নমিলেন বার বার, ক্ষম, দেব ! বলে। 

লজ্জাজড় ভায়চন্দ্র করি প্রণিপাত 
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গুরুপদে, গলবস্ত্রে, জোড় করি' হাত, 

কহিল! কাতরে ১-- 

“দোষ হয়েছে আমার, 

করুন মার্জনা ; ভিক্ষা মাগি বার বার। 

কিন্তু, দেব ! দগ্ধ যার হ'তেছে হৃদয়, 
শ্বাস তার হবে উষ্ণ কি তাহে বিস্ময় ? 
আপনি সন্ন্যাসী, জ্ঞাত হ'বেন কেমনে 

₹সারীর কত সাধ, কত আশ মনে ? 
আদরের সৃতা ; তা'রে, জামাতারে লয়ে 

ভেবেছিনু রব মোরা কত সখী হয়ে। 

গৌরবে দৌহারে লয়ে দেখাব সবায়, 
তরণী-বিহারে যাব, যাব মৃগয়ায় ; 

তক্ষ্য, ভোজ্য কতরূপ বসন, ভূষণ 

রেখেছিনু, গুরুদেব ! করি' আহরণ । 

ছিল সাধ, লয়ে সাথে সুতা, জামাতায়, 

সমারোহে দিব পুজা! শুভস্করী মায়। 
সব বৃথা হ'ল ; আঁশ! পুড়ে হ'ল ছাই; 
মুখ দেখাইতে পারি হেন স্থান নাই। 

ভুলিতেছিলাম, ক্রমে, দিল্লীরাজ্যদান, 
হেনকালে দুষ্ট মোর টুটিল সম্মান। 
উপহাস করি' মোর বলে শক্রজন, 

ধসার্বব্ভীম জয়চন্ত্র, প্রতাপে তপন; 
তাই, অনায়াসে আসি” উল্লঙ্ঘিয়া গড়, 

কন্যা লয়ে গেল শক্র গালে দিয়! চড় । 

ধিক্ ধিক্ ধিক মোরে, ধিরু শতবার ! 
বৃথা জন্ম, প্রতিফল না দিলে ইহাঁরে। 
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ংযুক্তারে কত ভালবাসিতাম আমি, 

জানেন তা' এক মাত্র দেব অস্তর্য্যামী। 

ছিল সে অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি ; 
ভাবিতাম আমি পুক্র, সে মোর জননী । 

প্রতি পদে, প্রতি কাধ্যে সুধা'তাম তারে 

দিয়াছিনু শিক্ষা ধর্ম, কন্ধ্, সদাচারে। , 

তথাপি পাপিষ্ঠা, মোর করি” অপমান, 
রাঠোরের চিরশত্রু বরিল চৌহান! 
বন্দিনী করিয়া যদি পারি আনিবারে, 

বেত্রাঘাতে পিতৃভক্তি শিখাইব তারে ।” 

হেরিলেন সবে, ছুটা গণ্ডে নৃপতির 

রোষে, ক্ষোভে দরদর প্রবাহিল নীর। 

কহিল! মহিষী )- 

“প্রভো ! করে থাকে দোষ, 

যা” হ'বার হয়ে গেছে; কেন এবে রোষ £ 

সখী ত হয়েছে তা'রা ; তবে কেন আর 

অশ্রপাতে অমঙ্গল করেন দোহার ? 

পৃথীরাজ, সবে আসি" আমার জানায়, 
প্রীণের অধিক ভালবাসে সংযুক্তায়। 
রণক্ষেত্রে ববে রাজা করেন গমন, 

যুক্তা আমার করে রাজ্য সংরক্ষণ । 
 রাজকোষ, সৈন্য, অস্ত্র, সব হাতে তার, 

প্রজার বিবাদে করে সংযুক্ত বিচার ।- - 

সুশীল, সরল! বলি জানিতাম তা'রে, 
এত গুণ ছিল, রুভূ দেখায়নি কাঁ'রে। 

পুরুষের, বল, বুদ্ধি ধরে হ'য়ে নারী, 
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সবে বলে, ধন্যা ধন্যা রাঠোৌর-কুমা 
উজ্জ্বল এ দুই বংশ তা”র ব্যবহারে, 

কেন, প্রভো! ! অকারণ নিন্দিছেন তা'রে 

কছিলা ভূপতি লিন 

“রাজি ! যাও নিজ কাজে; 

কহিওনা কথ। তুমি আমাদের মাঝে ? 

পুজা, পাঠ লয়ে তুমি থাকো আপনার, 

রাজকার্যে নাহি তব কোন(ও) অধিকার । 

নারী হ'য়ে এত স্পদ্ধী ! মোরে তুমি আজ, 
এলে উপদেশ দিতে ? আমি নররাজ। 

অনেক বলেছ, আমি সহেছি সকল, 

কি বুঝিবে, কেন মোর ঝরে অখিজল ? 
জন্মে ছিলে অন্নহীন দরিদ্রের ঘরে, 

রূপ দেখি' মাতৃদেবী আনিলা আদরে। 
শুনেছ সংযুক্ত বনু পেয়েছে ভূষণ, 
তা*ই, একেবারে তব গলে গেছে মন। 

ংশের গৌরব মোর নাহি ভাবো মনে, 
তুমি যে রাঠোর রাজী পড়ে না স্মরণে ।” 
জগতের এই রীতি, না দূঘি তোমায়; 

রিয়া পর্কজিনী পঙক মাত্র চায়, 
কিন্তু, রাজ্ভি ! ত্যক্ত যদি কর বার বার, 
কনোজুপুরীতে স্থান ন| হ'বে তোমার ।” 

কহিলেন গুরু ;- 

“্বতুস ! হয়োনা অধীর," 
বলি যে ছু'একটা কথা, শুন হয়ে স্থির। 

ক্রোধবশে, দেখিতেছি, লুপ্ত তব জ্ঞান, 



ক 

পৃর্থীরাজ। 

ব্যথিছ, তা*ই, মহিষীর প্রাণ ! 

€ শান্্-বাক্য, মহাজন-কথা, 

শাস্বরূপিণী নারী, পূজার! দেবতা । 

*স নারীরে মোহবশে করি” হীন জ্বাল 

পাপম্পুষ্ট এবে যত ভারত-সম্তান। 
সহধন্মিণীরে তব হেন অনাদর ? 

বুঝাইলে হিত তা'র এই কি উত্তর? 
ভারতে ক্ষভ্রিয়কুল ধ্বস্ত কি কাঁরণে 

দেখেছ কি কোন দিন বিচারিয়া মনে ? 

পতিব্রতা দ্রৌপদীরে আনি” সভামাঝ 
বিবস্ত্র করিয়৷ দিল! মর্্মরভেদী লাজ। 

অসংখ্য ক্ষভ্রিয়বীর বসি' সে সভায় 

হেরিল। সে দৃশ্য চিত্র-পুত্তলিকা প্রায় । 

প্রবৃত্তি না হ'ল কারে! করি” পদাঘাত 

করিবারে পাপিষ্ঠেরে ভূমিতলসাত্ | 
না ছিল কি রক্তবিন্দু শরীরে কাহার ? 
পঙ্গু, জড় কর, পদ ছিল কি সবার? 
সে বদ্ধ ছিল যদি পাণুপুভ্রগণ 
অন্যের কি ছিল বাধা করিতে বারণ ?' 

হাসিল অপাঙ্গ-তঙ্গে কোন(ও) ছুরাচাঁর, 

উপেক্ষিল কেহ, কেহ দিল টিট্কার। 

ক্ষোভে, রোষে সভীনেত্রে উদ্ভুত অনল্ 
পারে নাই নিবাইতে তপ্ত অশ্রজল। 

দাবানলে বন যথা তল্মীভূত হয়, 
প্রজনার্থং মহাভাগীঃ পুজা গৃছদীপ্তয়ঃ 
শরির: শ্িযন্ক গেহেযু ন বিশেষোস্তি কশ্চম। 

মনুসংহিতা। 
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সে অনল ক্ষজ্রকুল করিয়াছে ক্ষয় । & 

দেখি' শুনি” তবু মুঢ় ভারত সন্তান 
অকারণে রমণীর করে অপমান। 

ধর্মে, করে, স্যষ্টিমূলে রমণী সহায়, 
তবু নরকের দ্বার বলি” ঘোষে তা"য। "" 

সন্ন্যাসী ভাবেন, নাবী ধণ্মম-বিঘাতিনী, 
গৃহী ভাবে, ভোগানলে ইন্ধন কামিনী। 
সখী নাবী, মন্ত্রী নারী, আদর্শ প্রাচীন 

কাব্যের কল্পনামাত্রে হেবি এবে লীন। £ 

হয়েছ প্রবীণ, আমি কি বলিব আর, 

পত্ীপ্রতি যোগ্য নয় হেন ব্যবহার । 

থাক্ এ সকল এবে ; বাঁচে যদি প্রাণ 

* কলিকাতা হাইকো টের গৃহীতাবসর, ধর্মপ্রাণ ব্যবহারাজী ব শ্রীধুস্ক তারাকিশোর চৌধুৰধী 
মঙাশঘ এ সন্বপ্ধে এইকপ লিখিয়(ছেল ১-- 

“আমি কোন যোগীখর মহাপুক্ষের প্রনুখৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, পঞ্চ সহহ্ বর্ধ পুর্বে, 
যখন, শত শত্ত প্রধান ক্ভরিয়রাজন্তবর্গের সমক্ষে) পতিপ্রাণা, অপহায়, অশোৌচা বন্থা প্রাপ্তা, এক- 

বস্ব। স্লৌপদী, ছুঃশাসন কর্তৃক কেশাকধিত হইয়া, সবেগে কৌরবরাজসভায় আনীত হয়া ছিলেন, 
ধন সমবেত ন্বত্রিয়রাজন্বর্গের সাঙ্ম।তেই কলি শ্বতাব দুঃশানন নেই কূলবতী, লক্ষমীঘ্ভাব! 
রাজকণ্তাকে বিবস্ত্র! করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল এবং তদবস্থায় পতিত ছ্ইয়! সেই ধর্গ্রাণ। 

গাজননিনী যখন ধন্মের দোহাই দিয়! বারংবার বুখপভায় বিচার প্রার্থনা করাতেও কলিব্মভাৰ 
পাপ্ত সেই ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ তাহারধ্বাক্যের উত্তর প্রদ্দান করিলেন না, তখন সভান্থলে উপস্থিত 
কোন কোন মহ্ধি এই আহ্যতমিতে ধর্মের এবংবিধ অগলাপ দর্শনে তাহা! সহ) করিতে না পায়! 
ভারতীয় ক্ষতরিয়কুলের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত করেন যে, “ভারতীয় ক্ষৃত্রিয়কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত 
ইউক এবং ক্ষত্রিয়বৃতি গ্থানাস্তরবাঁসী মানব্গণের আশ্রয় গ্রহণ ককক।” ইহার অব্যবহিত 
পরেই, সেই অভিসম্পাতের ফলে, কুকক্ষেত্রের মহাঁসমরে ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংম প্রাপ্ত হয় 
এবং অদ্যাবধি ভারতবনে সৌর ক্ষান্রবীধ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া! আছে ।” 

্ ্রঙ্মবাদী খষি ও রন্ধবিস্তা ১৫1১৬ পৃষ্ঠা । 
+ সাধারণ লোকের কথ! দুয়ে থাকুক, ভাঁরতবধের বছ ধর্মপ্রচারকও শ্্রীজাতিয প্রতি 

অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাঙ্নিত দোষ হইতে নিন্মুক্ত নছেন। ধর্ম্সন্বন্বীয় কোনও প্রশ্বোতয়নালায় 
এইরূপ দৃষ্ট হয় ;--ফোধর্দঃ? ভূতদয়] ॥ কিম্ নরক দ্বারম্? স্ত্রী 

£ গৃহিণী, সচিবঃ) সখী মিখঃ, প্রিরশিব্যা ললিতে কলাবিধো। 
ককণাবিমুখেন মৃতানা! হরতা ত্বাং বর্কিৎ ন মে হাতিম্। 

রদুবংশম্। 

৩৪ 
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বুঝ।ইব পরে ; কর সহুত্তর দান 

' প্রশ্নের আমার। বৎস! শান্ত কর মন, 

স্বদেশ-স্বজাতি-ধ্বংসে করিও না৷ পণ। 
বলিয়াছে পুর্থীরাজ সধা'তে তোমায়, 
কি করিলে ঘুচে বাদ, রোধ তৰ যায়। 

যুক্ত! ব্যাকুল সদ! তোমার কারণে; 

পড়ি, পতী চাহে ক্ষম। তোমার চরণে । 

চৌহানের মান মাত্র রক্ষা যদি হয়, 
যা” বলিবে, পৃরথীরাজ করিবে নিশ্চয়। 
বল, বশুস! কিসে তব হয় পরিতোষ, 

মনে পাও শান্তি, হয় দূরীভূত রোষ।” 
কহিল! ভূপতি সপ 

“রোষ ঘুচিবে তখন, 

সংযুক্ত বিধবা” আমি শুনিৰ যখন। 
বুকে মোর জবলিতেছে যে বাড়বানল, 

নিবিবে না, ঢালিলেও সপ্ত-সিন্ধু-জল।» 

' ঝাজমাতা, মগ্প। ছিল৷ মালাজপ লয়ে, 

“সংযুক্তা বিধবা' শুনি” চমকিতা হয়ে, 

কহিলেন রোষে ;- 

“ধিক! ধিক তোরে, জয়! 
যবন তুরুক্ হ'তে তৃই নিরদয়। 

শুনিয়াছি সাপ, বাঘ নিজ শিশু খায়, ' 

তা'র(ও) চেয়ে খল তুই ! হায়, হায়, হায় ! 
লয়ে তোর জন্মপত্রী, অস্তিম-শব্যায়, 

স্বর্গগত মহারাজ কুহিল। আমায় ;-_ 

“শুন, রাজি! জন্মিয়াছে এই যে কুমার, 
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ধরাতলে ছুষ্যৌধন এসেছে আবার । 

সাধু তিনি, বাক্য তী”র নিক্ষল কি হয়? 

তোর হ'তে রাজ্য, ধণ্্ন, যাবে সমুদয়। 

ভূপতি বৈকুণ্ঠবাসী হইলেন যবে, 
জ্ঞাতি, বন্ধু আসি' মোরে বুঝাইল তবে। 
“এ সময়, রাঁণি! তুমি উঠিলে চিতায়, 

রাঠোরের ধন, মান রক্ষা হ'বে দায়। 
বাঁচিয়া রহিনু আমি রক্ষিবারে তোরে, 

দেখিতে এ সর্বনাশ হ'ল তাই মোরে। 

পৃথীরাজে উপযুক্ত পাত্র করি” জ্ঞান 
ধা'র রাজ্য তিনি তা”রে করিলেন দান। 

তোর তাহে কোপ এত হ'ল কি কারণে ? 

অন্ন, জল ত্যজি তুই রহিলি ভবনে। 

তোর উপরোধে আমি, সভামাঝে গিয়া, 

পুজ্য, বুদ্ধ জনকেরে আসিনু ভত্সিয়া । 
তোর তরে করিলাম অযোগ্য আচার, 

তোর(ই) হাতে হ'ল আজ প্রতিফল তা'র। 

'সংযুক্ত। বিধরা” মোরে শুনাস্লি কেমনে ? 

থাকিব না আমি তোর এ পাপ ভবনে। 

মাতার অধিক মোরে মানে পৃর্থীরাজ, 
র'ব সংযুক্তার কাছে, কি আমার লাজ £?” 

এত্ব বলি” দড়াইলা উঠি” রোষভরে, 

মহিষী, অমনি আসি” ক'ন ধরি' করে ;-- 

“যেও না মা! যেও নামা! কেন কর রোষ ? 

আম ত, মা! পদে কিছুকরি নাই দোষ; 

কেন মা! ত্যজিবে মোরে ? ছিনু মাতৃহীন, 
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কোলে তুলে লয়েছিলে দেখিলে যে দিন; 

তদবধি মাতৃন্সেহে করিছ পালন, 

কোন্ দৌষে ত্যজি' আজ করিবে গমন ? 

যদি মহারাজ তব না রাখেন মান, 

আমি, মা! গঙ্গার জলে বিসর্ভিব প্রাণ । 

গিয়াছে সংযুক্তা, যদি তুমি যাও চলে, 
কা”র কাছে কাদিব, ম। ! ছুঃখ, রেশ হ'লে? 

যেও না, মা! মুছে ফেল নয়নের জল, 

যেখানে পড়িবে, সেখা, ভ্বলিবে অনল |, 

নিতান্তই যদি তুমি না থাকো ভবনে, 
যেখ| যাবে, এ দাপীরে রেখো শ্রীচরণে |” 

অধীর নৃপতি ; নেত্র ঝরে দর দর, 
আরক্ত কপোল, ঘন কম্পিত অধর । 

জননীর পদে রাঁখি' শির আপনার, 

ফেলিতে ল।গিল! ক্ষোভে তপ্ত অস্রধার। 

হেরি রাঁজমীতা, দুই বাহু প্রসারিয়া, 

আপনার বক্ষে স্থৃতে লইলা টানিয়।। 

রাজা, বাজ্জী, রাজমাতা অশ্র্লিক্ত সবে, 

হেরি, সুমধুর ভাষে, সন্থোধিয়া তবে 
কহিলেন গুরু ১-- 

“বৎস! দেখ একবার, 
কি অনল জ্বালায়েছ গৃহে আপনার ।* 
এখনও আছে পথ; একটী কথায় 

ধর্ম, দেশ, জাতি, কুল সব রক্ষা পায়। 

তোমার সাহাষ্য প'বে এই আশা! লয়ে, 

আসিতেছে তুর্কদল সুসজ্জিত হয়ে। 



যোড়ণ সগ। ২৬৯ 

তুমি যদি আনুকূল্য না কর স্বীকার, 
কি সাহসে তা”র! পুনঃ আসিবে আবার ? 
তবরহিন্দের মাঝে ছিল তুকগণ 

শুনেছ ত করিয়।ছে আত্ম-সমপ্ণ 1% 

পৃ্থীরাজ নেতা আর রাঠোর, চৌহান 
মিলে যদি তুর্কদল হবে খান খান। 

কিন্ত পর্থীরাজ হ'লে পবাজিত রণে, 
কি দশা হিন্দুব হ'বে, দেখ ভাবি মনে । 

পাবে লোপ বেদ, বিধি, তীর্থ, ৩পোবন ; 

মন্দির মস্জিদমুণ্তি করিবে ধারণ । 
বিমুগ্ধ, বিভ্রান্ত বু ভাবত-সম্তান 

নিজ নিজ জাতিধশ্ধ দিবে বলিদান। 

এই তব কুলপুজ্য দেব নরহরি, 

অই অবিদুরে মোর মাতা শুভস্করা, 
কনোজে অস্তিত্ব মাত্র না রবে দোহার; 

ক্ষন হয়ে উপলক্ষ্য হ'বে কি তাহার ? 

শুনেছ ত সোমনাথ হয়ে বিখগ্ডিত 

যবনের পদে এএবে হ'তেছে দলিত ? ণ' 
সম্মুখে নৃদিংহ, গঙ্গা, ইনি তব মাতা, 

1061 155 ১০1৭] 1-007821 10) 5000 1186 01£5128000 806 590 

৭ 10706 20169 1621 070009 21 1:0121) 7১100)00157 176 0050 88%17790 70955655)09 

01016 (0/11655 011090971)1100 0১ 08010018000, 

রঃ [0511 80814861-8 85101) 05466, 
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0ঠি 820 5610 10 07012209, 2020 075 00600 ১৩ 00100 26 0006 10075515010 01 
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8100 11 60179, ্ 

1311555 7611505 ৬০1, 8, 072. 
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২৭৩ পৃর্থারাজ। 

এই তব ধন্রপত্রী, আমি দীক্ষা দাতা; 

বল তুমি শেষ কথা সম্মুখে সবার, 
কি করেছ স্থির; মোরে না পাইবে আর। 

বুঝিতেছি রুষ্ট বিধি আরধ্যস্থৃত প্রতি, 
নহে তব হ'বে কেন এ হেন ছুন্মতি | 

দ্বারে তব অগ্নি, উঠে শিখা লেলিহান ; 

তুমি তাহে করিতেছ ঘ্বৃতাহুতি দান ? 
বুঝিলাম কম্মফল অতিক্রম্য নয়; 
চেষ্টা, শ্রম, আয়োজন ব্যর্থ সমুদয় ।৮ 

মৌনী হয়ে জয়চন্দ্র রহি' বহুক্ষণ 
কহিলেন ছাড়ি? শ্বাস: 

“করুন শ্রবণ; 

না৷ আছে উপায় এবে। নৃসিংহ গোর 
আপন শোণিতে নাম করেছি স্বাক্ষর 
বনের সন্ধিপত্রে । না হবে লঙ্ঘন 

করেছি যা” সত্য, মোর এই দুঢ় পণ। 

আপন প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ যদি করি 

চিরিবেন বক্ষ মোর দেব নরহরি। 
এই মাত্র পারি আমি করিতে স্বীকার 
নিজ হস্তে না ধরিব যুদ্ধে তরবার। 
কিন্ত সেনাবল মম করিব প্রদান, 

জন্মুসেন! সনে মিলি” রোধিবে চৌহানু। 
ঘোরীর তুরগ আছে, না আছে বারণ, 
সে অভাব মম গজ করিবে পুরণ % নীরা 

* দ্বিতীয় তরায়ণের যুদ্ধে জদুয়াজ নয়সিংহ রায় গোবিনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া 
উদ্েখ দেখ! যায়, কিতত জয়চন্ত্রের নাম দেখা যায় না। প্রথম বুদ্ধে ঘোরীর পক্ষে হত্তিবলের 
উেখ নাই, দ্বিতীয় যুদ্ধে আছে জয়চত্রোর গজবল প্রসিদ্ধ ছিল। 



ষোড়শ সর্গ। ২৭১ 

বুঝিতেছি ধর্মে, দেশে করি দ্রোহাচার 

ইহকাল, পরকাল ঘুচিল আমার । 
তথাপি আপন বাক্য করিব পালন, 

উপরোধ, অনুরোধ নিচ্ষল এখন। 

জানি আমি নাহি মোর হিতাহিত-জ্ঞান, 

স্বদ্েশ-্বজাতি প্রেম, মান, অপমান । 
সত্যের মধ্যাদা-বোধ তবু আছে মনে, 
না হইব সত্যভ্রষ্ট জীবনে, মরণে। 

কি আর অধিক ক'ব? লীল! শেষ প্রায়, 
ক্ষম, রাজ্জি ! কুবচন বলেছি তোমায়। 

অপরাধী কুসন্তানে ক্ষম, ম৷ জননি ! 

গুরুদেব ! ক্ষমা মোরে করুন আপনি । 

যতদিন হিন্দু জাতি থাকিবে ভূতলে, 
জানিতেছি, ধিক্ মোরে কহিবে সকলে। 

তথাপি করিব নিজ প্রতিজ্ঞ! পালন; 

চুর্ণিব চৌহানে, শেষে, অর্পিব জীবন | % 

« জয়চন্ত্রের কথ। বার্থ হয় নাই। বৎদর গত হইতে ন| হইতেই তাহাকে আত্মকৃতকার্য্যের 
ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। মুসলমান খতিহাদিক ঠাহার পরিগ!ম সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিয়াছেন ;-- 

705 1২91 91 3678165 (02100900 ) ৬1)0 7071060 0010)9611 00) 016 00100196৮01 
115 (0:065 800. 9277516707)2005 56205000210 17002 £6081৮60. & 5201 

0000 1100) 20 8110 210 1611 0000) 1015 63910505659 10 (006 62101), 1215 

0820 ৮3508217160. 01) (08 73017 01 2 59621 10 0)6 092)0021505£ 200 015 1093 
895 (1)109%11) (0 106 0051 01 00166171196, ্ 

1910-17 1019-8511 10111005 17150015 01 19012) ৬০1, 111 0,233. 



'লগুদস্ণ অর্গ। 

অগন্ত্য-উদয় এবে সৌর ভান্রপদে, &% 
তাই, আজমীরবামী বহু নর, নারী 

মিলিত অগস্ত্যাশ্রমে ৷ পূর্ণ নাগগিরি , 
জনসংঘে, কোলাহলে । বরষার শেষে 

হৃন্সিদ্ষ, শ্যামল কান্তি প্রকাশে অচল। 

নিবিড় সরসপত্রে মহীরুহ যত 

সুসজ্জিত ; শঙ্পদলে স্থখস্পর্শ সানু । 

সু কল কল নাদে নির্বরিণী এক, 

প্রক্ষালি' সে পুণ্যাশ্রাম, বহে গিরিদেহে ।৭' 
আরণ্যকপোত, কোথা, বসি” তরুশাখে, 

' গীয় সুগভীর গীত ; উড়ে প্রজাপতি, 
পিসী | শী পাটি পপি পিপি? | পপ পপ শপপাপিলাপার চিপ 

* মৃহধি অগন্ত্য, সবোপার্জিত পুণ্য ৃখ্যফলে, বের ন্যায় নক্ষত্রলোক লাভ করিয়াছেন । প্রাচীন 
ঘআার্ধাধধিদিগের মধ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চ। অনাধ্য বাতাঁপি ও আতাগিকে এবং আঘ্য- 
বংশোত্ত,ত দরগা নছযকে তিনিই শাসন করিয়াছিলেন । নির্ববামিত রামচন্দ্র ভীহারই অস্ত গর 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * বিদর্ভয়াজকুমারী লোপাধুদ্র। দেবী তাহার সহধর্ণিণী ছিলেন। বিঘা 
পর্বতের গর্ধব (ছু জ্যুত1) চূর্ণ করিয়া তিনিই প্রথমে দৃক্ষিণাপথে প্রবেশ করেন। দৃক্ষিণীপথে 
তিনি তামিলমুদি নামে থ্যাত। তামিল ভাবার বন গ্রস্থ মহরধি' অগন্তা ও তাহায় শিষ্যদিগের 
প্রসাদ লিখিত বলিয়া উল্লেখ জাছে। আধুনিক পঙ্ডিতগণ তাহার সন্বদ্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন; 
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1" কয়েক বৎপয় অবধি এই নির্ঝরিশীটি গুফ হইয়! অগত্যাশ্রমের লৌনদরধ্য হাম খঁরিয়াছে। 



সপ্তদশ সর্গ। ২৭৩ 

চিত্রিত বিবিধ বর্ণে। গুল্ু-অস্তরালে 
তিত্বির-মযুর-দল বিহরে কৌতুকে ; 
শীকর-সংস্পৃষ্ট বায়ু বহে ধীরে ধীরে । 

করি' মান যাত্রিদল, দক্ষিণাস্য হয়ে, 

শঙ্খের মাঝারে রাখি” সলিল, চন্দন, 
অক্ষত, কুস্থম সনে, জোড় করি কর, 

করিছেন মন্ত্রপাঠ ;_-'নমোনম খষি ! 

কাশপুষ্প-শুভ্র-তনু হে মৈত্রাবরুণি ! 

হে অগ্নিমারুতোন্তব ! বিনাশিলে তুমি 

আতাপি, বাতাপি দৌহে, শোধষিলে সাগর ; 

লহ এই অর্থ, হও প্রসন্ন ভকতে। 

পতিত্রতে ! মহাতাগে ! হে রাজনন্দিনি ! 
লোপামুদ্রে! অধ্য মম করহ গ্রতণ।% 

নারীগণ গরম্পর কহিছেন সবে 

লোপামুদ্রাকথা। হয়ে রাজার নন্দিনী 
কেমনে পুলকে কাল কাটাইল! দেবী 

তপোবন-ক্লেশ সহি” । ত্যজি' আধ্যভূমি, 

পতির সঙ্গিনুরূপে অনাধ্যের মাঝে, 

অজ্ঞাত, অগম্য দেশে, আত্মজনহারা, 
করিল! জীবনপাঁত ; শতধন্যা সতী । 

ক শঙ্থে তোয়ং বিনিক্গিপা সিতপুষ্পাক্গতৈষুতম্_ 
মন্রেণানেন বৈ দদ্যাৎ দক্ষিণাশামুখস্থিতঃ। 
কাশপুষ্প-প্রতী কাশ, অগ্রিমারতসম্ভব, 
মিাধরুণয়োঃ পুত্র ! কুস্তযোনে ! নমোস্ততে | 
আতাপির্ডক্ষিতো যেন বাতাপিশ্মহাহূয়ঃ 
সমূররঃ শোবিতে! যেন স মেহগন্তাঃ প্রসীদতু। 
লোপামুক্রে | নহাভাগে ! রাজপুজি ! পতিত্রতে! 
গৃহীগার্ধযং ময়। দতং মৈত্রাররু ণিবল্পাতে ! 

অগস্তযারধ্যদানমন্্র | 

৩৫. 



২৭৪ পৃ্থীরাজ। 

এই'ূপে যাত্রিদল খধি দম্পতীরে 

করি অর্ধ্যদান, পুজি অগস্ত্যেশ শিবে, - 
হৃষ্টচিত্তে, অপরাহে, ফিরিল। ভবনে। 

অতিক্রান্ত! সন্ধ্যা ; স্তব্ধ জনকোলাহল ; 

নীরব বিহগকণ্ঠ। শুধু, একতানে, 
বিল্লীকুল ঝি” ঝি' ঝি" বি” তুলিছে সঙ্গীত। 
শুধু, কোথা, নিননভূমে বরষা-সঞ্চিত 
সলিল সমীপে বসি, গুহাচর ভেক 

গর্যা গো গ্যা গোঁ তীব্র রবে ভাকে অবিরাম। 

মাঝে মাঝে নিশাপ্রিয় পতঙ্গনিচয়, 

বৌ বৌ চো চো রবে, উড়ে তুঙ্গাচাধ্য যথা, 

| জ্বালি' অগ্নিকুণ্ড, বসি” শিলাপট্র'পরে । 
অগন্ত্য-উদয়কালে, কহে জনশ্রুতি, 

ব্রতনিষ্ঠ কেহ যদি কাটান যামিনী, 
পুজা, জপ, ধ্যান লয়ে, সে আশ্রম মাঝে, 

প্রীসন্ন অগন্ত্য আসি' দেখা দেন তী'রে; 

তা'ই বসেছেন গুরু অগন্ত্যদর্শনে । 
গভীরা রজনী ক্রমে । তুঙ্গাচার্্য তবে 

নিরখিলা চ'রিদিক বসিয়া আসনে; 
কি শান্ত প্রকৃতি তথা ! শির'পরে তা"র 

শরদের মেঘহীন, সুনীল আকাশ, 

প্রোজ্ল নক্ষত্রপুর্ণ ; বিরাজিত তাছে, 

কত তারা, কত গ্রহ, উপগ্রহ কত, 

কেহ স্থির, কেহ, বেগে, ধায় শুন্যপথে। 
০ 

* জগন্ত্যাশ্রমে একটী শিবলিক্গ এখনও বর্তমান আছে। প্রতি বৎসন্গ ১২ই ভার (দি) 
প্রথনও তথায় একটী গেলা! বলিয়া থাকে । 
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নিন্দে স্থিরা বস্ুমতী, ভাষাম্পন্দহীনা, 

ধ্যানস্থা তাপসী সম। ফাড়ায়ে চৌদিকে 
বিশাল অশ্ব, নিম্ঘ আরও তরু কত, 

নিশ্চল গম্ভীর, যেন গঠিত তিমিরে। 

শাখাপত্র মাঝে তা"র হইয়া নিলীন, 

'খ্য খগ্ভোৎ কভু উঠিছে জুলিয়া, 
এক সাথে, পুনঃ সবে হইছে নির্বাণ । 

বহে স্িগ্ধ নিশানিল, আদ্র হিমপাতে, 

শেফালি-সৌরভে দেশ করি, আমোদিত। 

এক দৃষ্টে গুরু চাহি” আকাশের পানে 
রহিলেন বনুক্ষণ। উন্কাপিগু কত, 

হেরিলেন, নীল নভ করি” বিদারিত, 

ছুটিতেছে মহাবেগে। ভাবিলেন গুরু, 
অতীতের সাক্ষী এই জ্যোতিক্ষমণ্ডল 

কত কোটি বর্ষ হতে রহেছে চাহিয়া 
এমন(ই) ভারত পানে । হেরিয়াছে এরা 

কত কুরুক্ষেত্র, কত যন্ড বিশ্বজিত, 
কত তপ, জপ, কত উত্থান, পতন 

ধর্মের রাজ্যের ; আর(ও) কত দিন হেন 

রহিবে চাহিয়া । এরা জড় কি কেবল, 

প্রাণহীন, জ্ঞানহীন ? জনমে সংশয় । 

চিন্তাতীত যিনি ভার অচিন্ত্যকৌশলে 
হয় ত এ জড়মাঝে বিরাজে চেতনা, 

জ্যোতিরূপী ভাষা, অশ্রোতব্যা মানবের । 

থাকে যদি, তবে, হায়! এই তারাদল-- 

এই জ্যোভিঃপুঞ্জ--সেই নিত্য জ্যোতির্ময় 



পূর্থীরাজ। 

পারে ন! কি জানাইতে কি ঘোর তিমির 
আবরিতে জ্ঞান-জ্যোতি-ভাম্বর ভারতে 

আসিছে ঘনায়ে এবে? দক্ষিণ আকাশে 

হেরিলেন গুরু দীপ্ত অগস্ত্য তারকা, 

স্থিরদৃষ্টি, তা”র পানে রহেছে চাহিয়া! ; 
নমি' করযোড়ে গুরু কহিলা উদ্দেশে ;-- 

“হে আধ্য ! অনাধ্য-বন্ধো ! স্থধন্য তাপস! 

ভারতের আজ এই সঙ্কট সময়ে, 

বিতর আশিস তব। হের দেব! অই 

ঈর্ষা বশে লুপ্তজ্ঞান আধ্যস্থত যত, 
পরস্পর বক্ষে অসি হানিবার তরে, 

নিক্কাশিছে কোষ হতে । হেন অবিবেকী 
উত্তাল তরঙ্গ তুলি, আসিছে সাগর, 

তা'র মাঝে ক ধরি' চাহে ডুবাইতে 
পরস্পরে ; নাহি গণে আত্ম-পরিণাম। 

লুপ্ত শান্তি, গত স্বস্তি ; মগ্নপ্রায় দেশ 

দারুণ দুক্কতি-োতে। ত্রিকালজ্ঞ তুমি, 

উঠিবে আবার কবে বল কৃপাণুণে, 
খুলি' ভবিষ্যের দ্বার দেখাও দেবকে ।৮ 

বিগত তৃতীয় যাম; তবু স্থির আখি 

আচাধ্য সে তারা পানে। চিন্তারিষ্ট তনু 
ক্রমে হ'ল অবসন্ন; এল জন্দ্রাবেশ। , 

হেরিলেন গুরু, দূর তারালোক হ'তে, 

শান্তোজ্ভ্বল মুর্তি এক পুরুষপ্রবর 

হইঃছেন অবতীর্ণ। আসিয়া সমীপে 

কহিলেন তিনি ধীর,মধুর বচনে ; 
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“তুঙ্গাচার্যয ! ধ্যানে তব হয়ে বিচলিত 
আসিলাম মর্ত্যলোকে । জ্ঞানী, সাধু তুমি; 
নহে অবিদিত তব, না পারি আমরা, 

বিধির আদেশ বিনা, দেখাইতে নরে 

ভবিষ্যত, বর্তমান পারি দেখাইতে। 

দেখাইব তাহা, তুমি বিচারিয়া মনে, 

কি সম্বন্ধ পরস্পর কাধ্যকারণের, 

ভবিষ্যৎ অনায়াসে পারিবে বুঝিতে ; 
বল, এবে, কি দেখিছ সম্মুখে তোমার ।” 

কহিলেন তুঙ্গাচাধ্য ;- 

“দেখিতেছি, দেব! 

হিমাচল হ'তে অই রজত প্রবাহে 

নামিষ্টেন ভাগীরথী। লক্ষ নর, নারা 

দাঁড়াইয়া উভ” তটে। স্তব করে কেহ, 

কেহ বাজাইছে শঙ্খ, কেহ দেয় দীপ, 

কেহ দ্াড়াইয়। জলে করিছে তর্পণ। 

পরশি' সলিল অই “মাতগঙ্গে বলি 

করে লোক জয়ধ্বনি । কিন্তু একি, দেব 

কোথা হতে উঠে এই বিকট হুঙ্কার, 
কে ওরা আসিছে ছুটি” 'হর-হর-হর' 
“নমো নরসিংহরূপ? গঞ্জ ভীম রবে। 

উত্তোলিঃ১ত্রিশূল তীক্ষ, আস্ফালি' কৃপাণ, 

সহত্র সহস্র অই আসিয়া সন্ন্যাসী 

ধাড়াইল শ্রেণীবদ্ধ জাহ্বীর তটে। 

কার (ও) কণ্ঠে শোভা পায় মাল্য তুলসীর, 
. অঙ্গে হরিনাম-ছাবা ; শোভে কণ্টে কা'র (ও) 
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রুদ্্র।ক্ষের মাল্য, দেহ বিভৃতি-ভুঁষিত। 
মাতিছে সে ছুই দল তুমুল সংগ্রামে ; 

অসিঘাতে ছিন্ন কেহ, বিদীর্ণ ত্রিশুলে, 

পড়িছে ধরণী "পরে ; রুধিরের ধারা 

বরষার আোত সম চলেছে বহিয়া ; 

লুটিতেছে শব কত জাহৃবীর তটে। 
পরাজিত হ'ল ক্রমে বৈষ্বের দল ; 

শৈবগণ, মহা হর্ষে, বিধিয়। ত্রিশুলে 
নরমুণ্ড, নাচে অই হুর হর” রবে ।” % 

কহিল অগস্ত্য ;--- 

“বস ! বুঝিলে কি তুমি 

কেন এই রক্তপাত ? কুস্তযোগদিনে 

ব্রহ্মকুগু-ন্নানে কর অঞ্চে অধিকার, 

* শৈষ এবং বৈধব সন্ন্যাধীদিগের বিবাদ ম্মরণীভীত কাল হইতে ইংরাজাধিকার প্রতিঠিত 
হইবার পর পর্যান্ত চলিয়। আনিয়াছে। আকবরনামীয় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়। বায়। 
আকবয়,নিজের সৈনিকদিগের দ্বার! বিজয়িপক্ষকে অপয় পক্ষ ধ্বংস হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন 
কাণ্তেন ক্ে্পার (95120 7২6587:085 ৬০]. [] 455) এইরূপ একটী বিবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন। 2 0185 71591 1211 20172710920 10 1760) 22 2072) 0£:180001 8 

29106, 1001: 01908. 10611660075 2225 06 51%8, 2120 (11056 01 ৬1500) 10) 91010 

1 525 50860. 00. 0৩ 9০01 050 18000 796815019 916 1616 0690 07 10116 5610. 

7076 80009010050 0011901655) 1186 7560. 2105117017 6%208£612150 ১011 

58:$55 60 8155 98 1052 01 006 001700675 5085850. 

£101105601055 1719001 01 115918 0), 65. 

এই সাপদািক বিদ্বেষ ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে, এখনও, কিরূপ বর্তমান আছে, 
কোন মাশ্রাজপ্রমণকারীর লিখিত নিম্োদ্বত পংক্তিগুলি তাহার প্রমাণ দিবে। তিনি 
লিখিয়াছেন ১-৭্রঙ্গনাথের মন্দির দর্শন করিয়া তথা হইতে।জন্ুকেশ্বর রওন! হইলাম। 
ইহ! শিবেয় মশির * * * নুতরাং মান্দ্ীজ প্রদেশস্থ বৈষ্বগণ প্রাণান্তেও এই মন্দিরে 
প্রবেশ করেন না । « * * ধৈব বৈষবে দ্বেযাঁদ্বেষী বঙ্গ দেশেও আছে তবে মান্দা 
প্রদেশের সভায় এতট। বাড়াবাড়ি নাই। আমি শুনিয়াছি ঝড় বৃষ্টিতে রাস্তায় মু্ায় সম্ভাবনা 
হইঙেও নিকটন্থ ফোন শিব-সন্দিরে যৈষ্ষ প্রবেশ করিবে না, আর শৈবের পক্ষেও এরপ 
ব্যবস্থা।" নব্যভাঁরত ১৩২৭ আধাঢ়*৯৮ পৃষ্ঠা । শেষ পংক্িগুপি “হস্তিনা তাডামানোপি 
ন গ্চ্ছেৎ জৈমমন্দিয়ম্”' এই গ্োকার্ধ মরণ করাইয়া দেয়। 

র্ রঙ 
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শ্রেষ্ঠ কেব৷ হরি, হর উভয়ের মাঝে, 
এই লয়ে বিসংবাদ। কহে হিন্দুশান্ 
নাহি ভেদ হরি, হরে ; ভক্ত উভয়ের 

কি ভেদ স্জেছে দেখ। ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্বপ্রেমে ; নাহি প্রেম হিন্দুতে হিন্দুতে। 
কি দেখিছ বল এবে €” 

কহিলেন গুরু ;-- 

“দেখিতেছি শ্রাদ্ধসভা ; ঘিরি' যজজবেদী, 

বসেছেন বিপ্রগণ ; উপচার নানা 

রহিয়াছে স্থসভ্জিত। মুগ্ডিত-মন্তক, 

কৌষেয়বসনধারী, শ্রাদ্ধকর্তা দ্বিজ 

করিছেন মন্ত্রপঠ ,- “নাহি যা'র পিতা, 

নাহি মাতা, নাহি বন্ধু, অন্ন, অন্নসিদ্ধি, 
তা"র তৃপ্তিহেতু এই পিগু করি দান ।” % 

কিন্তু একি! অকস্মা উঠি” অই রোষে 

দীড়াইলা! শ্রাদ্ধক্তা ; স্থল লোষ্ লয়ে 

নিক্ষেপিলা, বসি” যথা চণ্ডালিনী এক 

তরুতলে, পুজে তার লয়ে ক্রোড়দেশে। 

তরুত্ন্ধে বাজি' লোষ্টর, বিচুর্ণ হইয়া, 

মাতাপুত্র উভয়ের বিদ্ধিল ললাট ; 

চীৎকার করিয়া শিশু উঠিল কীদিয়া ; 

অঞ্রসিক্তা চণ্ডালিনী, ত্যজি' তরুতল, 

বিল স্থদুরে গিয়! প্রখর আতপে । 

শ্রাদ্ধ শেষ ; দলে দলে বিপ্রগণ অই 
পল 

* পিগুদান-মন্্র অবলম্বনে লিখিত | ও" যোং ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, নৈবানসিদিন' 

ধানমন্ি, তত গুয়েন্ং ভূহি দত্তম্তৎপ্রাতু লোফার হুখায় তদৎ। 

শন ০্পপস্জ মদ 
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বসিছেন ভোজনার্থী। স্ুখাদ্য, স্থুপেয় 
পরিচর্য্যাকারী যত ছুটিতেছে লয়ে ; 
নিরখিয়া, দুর হ'তে, মাতৃমুখপানে 
চাহিছে ক্ষুধার্ত শিশু; সাম্ত্বনিছে নারী। 

উঠিলেন একদল ; ভৃত্যগণ অই, 

করি" স্থান সন্মাজ্জন, পাত্রশেষ লয়ে 

নিক্ষেপ করি'ছে গর্ভে । করজোড় করি, 
ইঙ্গিতে চণ্ডালী সেই উচ্ছিষ্ট হইতে 

মাগিছে কিঞ্চি ; ভূত্য জানায় প্রভূরে। 
মহারোষে শ্রাদ্ধকর্তী কহিছে কিস্করে ;-_ 
গএখন(ও) অভুক্ত বিপ্রা রহেছ্ছেন কত, 
চণ্ডালীরে দিবি খাছ ? ধিক্ ধিক্ ধিকৃ |, 

সাস্তবনা করিতে আব ন৷ পারি তনয়ে, 

তাড়ায়ে কুকুরদলে, অই অভাগিনী 

কুড়ায়ে লইছে খান্ভ। পরিতুষ্ট শিশু ; 
কিন্তু তৃষ্ণা নিবারিতে করে “জল জল”। 
সম্মুখে নির্মল বাপী; তাজি' তবু নারী, 

না জানি কি হেতু, অই, বুকে তুলি” স্ুতে, 
ছুটেছে বালুকাপথে, মধ্যাহ্ন আতপে, 

দূরবর্তী কর্দমাক্ত নদী লক্ষ্য করি ।” % 

* পারিয়াগণ মান্রাজেয় শাসনকর্থ1 লর্ড গে্টল্যাণ্ডের নিবট যে আবেছন গঞ্জ দিয়াছির। 
তাহার নিষ্নোদ্ধুত কয়েকটা পংক্তি হইতে তাহাদিগের অবস্থা হব্যক্ত হইবে ;--৮/৩ 9:60! 
21106010115 7000110৮115, [০012 111016 216 10: 00016178 00100565) 9৪ 

%1)0 115৩ ৮৮ 295-199০০৪। 098৩ 00 910 001 05 01589501501 2 10181821059 

00010. ৮130000 138019525 00 106 001: 01521 11) 01900655100) 10 015৮ ৮৫51 001 0৪ 

10 0015 5556] 92000600080 18 0 2 00518001700 005 6870060 205, 

[1987891078,19517155950 (5155585 11155200 ২679০ 091 1914. 



সপ্তদশ সগ। ২৮১ 

কহিল! মহষি ;- 

“বৎস! অস্পৃশ্য পারিয়া। 

বিপ্রগ্রামে বাপী-্পর্শে নাহি অধিকার ; 
তাই ছুটিয়াছে নারী নদরী-জল পানে। 

পাপিনীর পাপদৃষ্টি শ্রাদ্ধাদ্রব্যে যদি 
পড়ে দৈবে, অপবিত্র হইবে সকল; 

তাই উত্তেজিত বিপ্র খেদাইল তা'রে। % 
জান কি এ পাবিয়ায় ? এই জাতি মাঝে 

জন্মেছিল তিরুবল্ল, জ্ঞানে খ'ষ সম; ণ' 

এই জাতি সমুদ্ুতা, ভক্তি মৃক্তিমতী, 

আবেয়া, কবিতামৃত বিতরি, দ্রবিড় 

করেছিল মধুময় ; তবু দশা হেন। 
'দয়ামূল ধন্ধ্* এই শাস্ত্রের বচন ; 

কিন্তু, বল, কোথা দয়া"? কুক্কুব-ভোজন 

নহে দৃষ্য; দৃষ্য নরশিশুর ভোজন । 
বিশ্ববন্ধু বিপ্র, হের ব্যবহার তার । 

আছে শান্ত্রবাণী, সত্য, গুণকম্মবশে 

* ভোজ্াব্রব্য দূরে থাকুক, রন্ধলগূহে হে তাহাদিগের দি গড়িলে পাকার্থ স্থালী পযন্ত ও 
করিতে হয় বলিয়। উল্লেখ দেখ! যায়। 16059 976 61700109560 10 210 ৮0115, ৪0001 
15 001099615 270906 00: 0605; 006 006১ 20056 01 ৮101) 07511 5755 0 05৩ 

£108000 3 101 1610 15 795:091560 রর 78558150060 2 05 11000367, 811 0৩ 

00615115 000051 105 70101560, 

(0995055 217071063 ০ 90031 10012 5 10521 11001500 
৬০], ১৪ [৮ 7 9, & 

+ ভিষ্ঃবল ও ডাহার সহোদয়। জাবের তাঁমিল্ ভাষার সর্ধ্বজেষ্ঠ কবিভীলেখক ও উপদেষ্টা । 
তিরুবল্লেন গ্রন্থ কুরাল [135191 08260651 লেখকের মতে [5 117৩ ৪0101051020 

0)8509110150৩ 010:9001] ০0101995169? (০1, 1 0,435) 
আবেয়ার রচন। সম্বন্ধে ৬, ৬/, 130106061 লিবিয়াছেন 007019051610175 04 1006 17181)531 

71072] 58061161506, 2100 06 01307108 7000121$ 1 10 950910610 17015, 
[70150 1500006৮389, 

চি 

৩৬ 



২৮২ পৃ্থীরাজ । 

জাতি-স্য্টি; * বিচারিয়৷ কিন্তু বল তুমি 
জাতি-দর্প, জাতি-ছ্বেষ কোন্ শান্স্রবাণী ? 

কোন্ খধি হেন শান্তর করিল! প্রচার ? 

নিজে নরনারায়ণ বিঘোষিল৷ যথা 

অবিভেদে সমদৃষ্টি ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে 
জ্ঞানীর লক্ষণ, সেথা বর্ববরতা! হেন ? ণ' 

উচ্চ ধন্নীতি হেন প্রচারিত যথা, 

এই নীচ আচরণ সাজে কি তথায় ? 

ভুলিয়াছে আধ্যসুত, দেব রঘুমণি 
চগডালে বাঁধিয়াছিল! প্রেম-আলিঙ্গনে ; 

ভুলিয়াছে বুদ্ধরূপী প্রভু বিশ্বস্তর 
উচ্চনীচ, দ্বিজশূত্র, সবে, সমভাবে 

শিখাইয়াছিল! নীতি, ধন্ম, সদাচার | 

সর্বব জীবে আত্ম! রূপে বিরাজিত যিনি, 

দেখ ভাবি” কি বেদনা লাগে তা"র প্রাণে 

হেন বুথা জাতিদর্পে, নিম্মম আচারে। 

দর্পহারী তিনি, বস! মহাগদ! তা"র, 

হয়ত, কখন্ আসি' পড়িবে সহসা 

চুরিতে দর্পারে, বংশ-পরম্পরাক্রমে। 
এলি অন আক রাজি উপ ০৮৫৯, ও উপ দি পা রা ৯০ সপ ৮পপাপট 

চাতুর্ব্যং ময় হষ্টং গুণকর্দা বিভাগশঃ। 
শীতা। 

বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে ত্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি 
শুনি চৈধ, স্বপাঁকে চ পঙিতাঃ সমদর্শিনঃ | « 

গীতা। 
1 11 06108200615 05055 00761510526 01661 01580, 0056 0650 01 01511 098 

50105 51081] 0৩ ৪66 01) €06৩, 7২0058৮61 

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের উপক্রমণিকাঁয় উদ্ধৃত বগাঁয় তৃদেষ বাবুর মত পাঠককে শ্বারণ করিতে 
বলি। ইংরাজ-অধিক্কারে, খ্ীষ্টধর্ম প্রচাঠকদিগের চেষ্টায়, দাক্ষিণাত্যের পারিয় প্রভৃতি অন্ধাজ 
ও অল্পৃশ্ত জাতির অবস্থা ূর্ববাপেক্ষা কিযৎ পরিমাণে উন্নত হ্ইয়্াছে। হিন্দুক্াজতফানে 



সপ্তদশ সগ । ২৮৩ 

দেখিয়াছ হরিদ্বার ভারত উত্তরে । 

দেখিলে দ্রবিড় এই ভারত দক্ষিণে ; 
দেখা*ব পশ্চিম । হের গুর্জর প্রদেশ ; 

তাহাদিগ্রের অবস্থা যাহা ছিল তাহা বুঝিবার জন্য হিন্দুয়াজ্য ্রিধাস্ুরে তাহাদিগের় সমজাতীয়- 
গণ এখনও যে অবস্থায় আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধত হইল। খাঁহারা শ্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার! 
বলেন, ইছা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। 

17611701151 00657621 811065 01 050 21) 01001078112, : 200 1015 16 00051 0019 

0600:215 10615611 স10021555 010900605 2200. 962505- [0:5006580108) 05 2085 
101 589 ৮17 000 55001 51856) 7 01050706091] 015 00 005 95 185 71006 

17006, 006 25 01৮ £091 5 00050090021] 01 1015 0101101609৮ 005 80761126102) 

1001 55127020065 2730. 02155) 0050 11৮61) 2 50091] 100 10001 00010016 

77010011611) 2 0610210 00156125015 51008002 নি 0000 0091 102010800795 01 0৮5 

01১67 05505:৯) 500 10 506205108 00050 01506 006 0900 0551 006 20090051651 

(5 1076281 5100910 £০0 10916) 2100 19011066 00617061502 %/11010 118 15 20016951105, 

715 15 306 8110%/60 60 1158 116 10011010920 91060, 2 13127708700 90018 
21105 02816 006 0901: 919৬০ 70050 00151 2 %272106 0চ১ 000 195551) 05 009 

1089) 1951 006 0181) 05566 0091) 51709010106 00110860109 1015 10657 2000:9800) 0: 

9 1015 91500৮- 10706 এস 1% 0026 ও 01992 হা) 0০06 80070950 ৪ 
)121102201262151 0020 510-5156 72065) 2100 10850 16100817 26 20000 00211 0081 

015181705 ঠি000 2 50012, 775 00010 200 07201] 121610) 60661 2 00011 ০: 

15005, 6০৫ ৯25 01011560410 51000 2000 005 90017050 01569006, 209 (00 

1015 0021)06 0106105 06910 200. 165061108 90662002- 4& 00110503912 15 5077- 

[10755 962110060, 0211 25 061/6520 005 1১018520 100555 0: 01130051810. 00৩ 

01817 08515 17055150506) 00 05050016005 01/5500205 220. 805675, 005 21505205 
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২৮৪ পৃ্থীরাজ। 

বল সেথ! কি দেখিছ ?” 
কহিলেন গুরু ;-- 

“দেখিতেছি, দেব ! এক বিশাল মন্দির; 

সন্ধ্যার আন্রতি এবে আরব্ধ তথায়। 

ধুপ-গুয়লের গন্ধ আমোদিছে পুরী; 
মধুর ম্ব্দঙ্গ, বীণা, বাজে করতাল ; 

বিগ্রহ শৃঙ্গারবেশে কিবা স্থশোভিত ; 
পুজকে, দর্শকে পুর্ণ মন্দির-প্র।ঙণ ; 
পুলকে সহত্রকণ্টে উঠে হরিধ্বনি। 

স্ৃবেশা, স্রূপা কত রমণী তথায় 

করিতেছে নৃত্যগীত ; কিবা তান, লয় ! 

কি মধুর রস গীতে ! মুগ্ধ শ্রোতৃগণ, 

ফেলিছে প্রেমাশ্রুধারা ; ভাবাবেশে কেহ 
নাচিতেছে বানু তুলি” । সমাপ্ত আরতি ; 

নিবিল আলোক । হায়! একি দৃশ্য, দেব! 
দর্শক, পূজক আর নর্তকীর দল, 
জোড়ে জোড়ে, অন্ধকারে মিলাইল কোথা ।৮* 

01 10852100016) 870 0) 00 10062705 000097216 00 85 19 00561000671 

96109019909 19100 1615 00170101160. 

[711700111065 200 08550695197 2২6৮, 11, &, ই ৬০), 

111. 00. 187-88 

পুলেয়ার জাতিয় এই অবস্থা । [0 28000 200. 00901051076 8810975 আছ 

00051968853 10 7652. 515905 1061 10787) 1106 201255075 (1016 0. 389) সুতরাং 
পারিয়াগণের অবস্থ। অনুমেয় ; বর্ণনীয় নয়। 

হিন্দুসমাজের অঙীড়ূত হইয়াও অগ্ত্যজ জাতির হিন্দুরাজ্জযে এই অবস্থা; আর হচতুয় ইংরাজ' 
বীর ক্লাইভ তাহাদিগকে সেনাদলভুক্ত করিয়! ভারতে ব্রিটিশ সামাজা স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেম। 
শ৩. 9715815 30001160 21750658515 70000600০06 01:5615 5612955, 81১৫ 016) 

5010] 60115066012 07৩ 1190125 59100555200 10010615, 

7709 01019960158 71311097105 ০1, 25 0802. 

* ভারতবধ্ধের বহ প্রাধান, দেখমন্দিরেই এক সময়ে দেষদাসীদিগের প্রাহ্াঘ ছিন। 

পন 



সপ্তদশ সর্গ। ২৮৫ 

কহিল! মহধি ;__ 
শব্দ ! দেবদাসী এরা, 

চির ব্রহ্মচর্্য লয়ে সেবা দেবতার 

ব্রত ইহাদের। কিন্তু পাপাসত্ত নর 

ডুবিতেছে নিজে, আর ড্রবাইছে এই 

অভাগিনী নারীগণে। শান্্র আমাদের 

শিখায়েছে স্বুকঠোর ইন্দ্িয়-সংষম, 
এতিপদে, প্রতিশ্বাসে, বাক্যে, কাধ্যে মনে; 

কিন্তু দেখ, পরিণাম কি হয়েছে তা'র। 

নহে ধন্ম ভাবোচ্ছাসে, ইন্ড্রিয়রঞ্রনে ; 
ধন্ম আত্মত্যাগে, ধন্ম সাধনে, সেবায়। 

বল, এবে, ভারতের পুর্ববপ্রান্তে তুমি 

কি দেখিছ, বঙ্গ আর বিহারের মাঝে | 

বিষাদে কহিল গুরু ;--- 

“কি বণিব, দেব! 

বিদরে হৃদয় খেদে ; দেখিতেছি আমি 

স্থপ্রশস্ত সঙ্বারাম ; অদুরে তাহার 

দেখিতেছি শৃক্তিপীঠ । বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, 
গুপ্ত সিদ্ধিতরে, অই, বসেছে বিরলে 
চগ্ডালকুমারী লয়ে ; করিছে মিশ্রিত, 

কি বীভৎস | ঝি মূত্র আহাধ্যের সনে 1* 

ফেরত: বলেন (৬০], ] র্ 74) মোমনাথ মন্দিরে ৫** দেবদামী বা নর্তকী ছিল! প্রাচীন 
শিলালিপি অধলঘ্নে লিখিত মান্দ্রাজের সেন্সম্ রিপোঁটে (9. 747 ০: 1901) দেখা! বাধ 
একাদশ শতাবীর প্রারভে তাঞ্রোরের প্রসিদ্ধ মন্দিরে ৪০, দেবদাসী ছিল। বিশ্বকোষে (*ম 
ভাগ ৭২২ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে বে কামাথ্যার সপ্দিরে ৫*** দেবদাসী ছিল বলিয়। প্রবাদ 
আছে। দাক্ষিণাত্যেত্ন বহু মন্দিরে এখনও তাহার] বিরল হর নাই। 

* বৌদ্বগণের ব্যবহার সম্বন্ধে মহামহোপাধসর প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ী মহাশয় বৌদ্ধন্ত্ 
হইতে প্রসাপ উদ্ধৃত করিয়া! এইরূপ লিখিয়াছেন ৫ 
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অদূরে তা'দের অই, চক্র বিরচিয়া, 
ভৈরব, ভৈরবীদল বসেছে গোপনে । 
কি যে পুজা বিধি, দেব ! না পারি বর্ণিতে 7 % 

*অন্্ং বা অথব। পানং ধৎকিঞিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রভী। * 
বিশ ত্র-মাংস যোগ্েন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ। 
বিগ্ম.্রং তু সদ ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাভূতং। 

এই তগেল আহারের কথ!। ওহ্য দিদ্ধিলাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মুত্র নিশ্চয়ই খাওয়া 
টাই, নছিলে কিছুতেই সিদ্ধিলা্ হইবে না। অন্য কথ! বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিণম 
কর! হয়। গ * তবে একটা কিছু না বলিলে নয়--তাই একটী নমুনা! দ্বিতেছি। 

স্বাদশাষ্িকাং কন্যাং চওলস্য মহাজ্নঃ 
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেযু বিশেষতঃ 

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাঁসনত্যাগ, মাল্াগম্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃতগীত 
বাদিত্রাদদিত্যাগ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোন কাঁজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচায় বর, যথেচ্ছচার 
কর, যথেচ্ছাচার কর। অধংপাতের আয় বাকি কি?” 

নারায়ণ ; আশ্বিন ১৩২২ 
* এই পৃজাবিধি-প্রসঙে স্বগাঁর অক্ষয়কুমীর দত্ত মহাশয় তাহার ভাত্বতব্ধাঁয় উপাঁসক 

অন্প্রদায়ে এইরূপ লিখিয়াছেন ; “তস্ত্রের লতাসাধনাদি অধিকতর লঙ্জাকর ; পাঠকগণের সম্গে 
উপস্থিত কর! কোনরূপেই শোভা! পায় না ।” 

ধর্মের নাধে ধ্যতিচার ও হরাপান কিরূপ প্রশ্রয়লাভ করিয়াছিল, বিভিন্ন তন্ত্র হইতে [নমো 
দ্বংত ধ্লোকগুলি তাহার সাক্ষ্য দিবে 

| আগোমক্ত পতিঃ শত রাগমোক্ত পতিও রঃ 
ধ পতি কুলঙ্ায়াশ্চ ন পতিস্ত বিবাহিতঃ 

নিরুত্তর তন্ত্র 
বিবাঁহিতপতিত্যাগে দুষণূং ন কুলাষ্ঠনে 

নিরুত্তর তন্র। 
পুজাকালে ৮ দ্নেবেশি ! বেশ্যেষ পরিতোবন্নেৎ 

উত্ভর-তন্ত্র। 
মুখে সংপূর্যা মদিরাং পায়য়স্তিস্রিয়ঃপুষান ও 

কুলাণবতন্ত্র। 
মতা স্বপুরুষং যত্তা কাস্তাস্তমবলন্ব্যতে | 

কুলার্ণবতন্ত্র। 
এই সকল তন্ত্রের ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কোন কোনটা মুসলমান অধিকায়েয় পর প্রচলিত 

হইলেও তন্।চার যে তৎপূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইয়াছিল, শাস্ত্রে ও সাধারণ সাঁহিতো 

তাহার প্রমাণীভাষ নাই । কোনও একটা অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত হইলে উত্তয়কালে তাহ 
বিধিবদ্ধ হইয়া ক্রষে গ্রস্থসনলিবিষ্ট হয়। তত্র্রচারও ভাহাই হইয়াছিল। যৌদ্ধতন্্র ও ছিন্ৃতন্ 
ফোন্টা কাহার দ্বার! অনুপ্রাপিত, তাহ! মীমাংসা-সাপেক্ষ। 
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নাহি লজ্জা নাহি ভয়। অই অন্য দিকে 
ঢালিতেছে স্বুরা কেহ কপাল ভরিয়া ; 

বীরাচারে কেহ, নরমুগ্ড ধৃত করে, 

রক্তের তিলক ভালে, নাচিছে উল্লাসে । *& 

বুঝিয়াছি, দেব। তব কিবা অভিপ্রায়, 
চাহিনা দেখিতে আর, বিদরে হৃদয় ।” 

কহিল! মহধি ১ 

“বস! হয়োনা অধীর, 

না চিনিলে রোগ বল কি দিবে ওষধ? 

, আচারে রক্ষিত ধন্মন এই শান্জ্রবাণী ; 

অনাচারে, কদাচারে রক্ষিত তা” এবে। 

ন! বিচারি' শাস্ত্র-মন্্ম, যুক্তি, উপদেশ 
মতিভ্রান্ত, মোহাচ্ছন্ন আধ্যস্থতগণ 

ভাবে মদ্যমাংসে মিলে মুক্তি মানবের | 
স্বভাব-করুণদেব সহেন সতত 

সেবকের অপরাধ, কিন্ত না সহেন 

অধর, ধন্মের নামে । আধ্যস্তগণ 

আচরিছে দেবপ্রোহ, না হবে মঙ্গল । 

* জীমৎ শক্করাচীধ্য কর্ণাটদেশে গমন করিলে কাঁপালিকগণ তাহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত 
ইইয়াছিল। ইছাঁদিগের বেশভূষা ও ব্যবহার এইরূপ বর্ধিত আছে £-- 

“কাপালিক দিগের প্রধান গুরু ক্রকচ আচাধ্যকে দেখিতে আসিল। ক্রকচের সর্ধ্ধাহগ শুশান- 
হন্মে পরিলিগ্ত ; এক হস্তে নরকপাল, অপর হস্তে সুতীক্ষ শূল। সঙ্গে আত্মতুল্যবেশধারী 
অসংখ্য অনুর । ক্রকচ 'ঈগর্ধে আচীর্ধ্যকে বলিতে লাগিল; “সর্ধাঙ্গে গ্বশানভন্মলেপন 
অতি সৎকার্ধ্য। আমার হত্তস্থিত নরকপাল অতি পবিত্র। না জানিয়া তোমরা এ সকল 
ছাড়িয়া অপধিজ্্ সৃদ্ময় খর্পর (ভিক্ষাপাত্র) হত্তে বহন করিয়া থাক। তোমর! কপালী- 
ভেরবের পূজা! কেন কর ন|? সদাকৃত্য কধিরাক্ত নরযুও্ড হার! ভৈরবের পূজ! ন! করিলে তিনি 
কিরূপে তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন? ফপালীতভৈরব নিয়ত কমলনয়না উমার সহিত 
বিহার করিয়! থাকেন। মধ্য দারা পুজা না করিলে তিনি কিরপে প্রন হইবেন ? 

শীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত শ্রীমৎ শঙ্বরাচাধ্য ও শঙ্করদর্শন ২য় ভাগ ১৮৪ পৃঃ 
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স্বদেশবসল তুমি, ্ধর্দম-নিরত'; 

বুঝিতেছি প্রাণ তব হ'তেছে ব্যাকুল 
উভয়ের দশা দেখি" ; কিন্তু না হেরিয়া 

কি করিবে ? মন্মদেশ বেদনয়ে যদি 

স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব তবু উপযুক্ত নয় ; 

কেশ যদি হয় তব শেষ দৃশ্য দেখ ।” 

কহিলেন গুরু ১ 

আমি দেখিতেছি, দেব! 

শোভাময় দেশ এক সম্মুখে আমার, 

পুষ্পিত কুস্মকুঞ্জে, চারু লতিকায়, 

বিকচ কমলদলে, শ্যাম মহীরুহে 

নন্দনকানন সম। বহে প্রবাহিণী 

কল কল রবে অই; বিলাস-তরণী 

শোভে কত নদী-বক্ষে পতাকাশোভিত। 

দেখিতেছি নদীতটে রাজ-অস্তঃপুর, 

রাজ্জী, ঈী্জম্তাগণ বিরাজেন তথা। 

কিন্তু একি, দেব ! সেই শুদ্ধান্তের মাঝে * 

গণিকা, পুন আর নাটকীয়! তরে,, 

শোতে গৃহ সারি সারি ! রাজা, রাজন্ৃত 
রঙ্গরসে, হাস্য রত তা বারে লয়ে। 

অন্যদিকে, অন্তরালে, দেখিতেছি, আমি 
সৃত্যু উদ্বন্ধনে কা”র (ও), কা”র (ও) শিরশ্ছেদ । 
কি গভীর আর্তনাদ বিদারে আ্রবণ 3 . 

টিবি নাতনির লা 
* শুদ্ধাস্ত--অস্তঃপুর। সাধারণতঃ রাজাস্তঃপুরে চারিশ্রেণীর স্ত্রীলোক বান কম্সিতেন_ 

রাজার পরিণীত। পত্থী বা! মহিবী, পুনর্ত, বেশ্যা! ও নাঁটকীয়া। ব্যাৎস্যায়ন বলেন, “যে বিধবা 
ইঞ্জিয়দৌর্ববলয বশতঃ গুণ ও ভোগসম্পন্ন পুরুষকে আশ্রয় করে মে পুনর্ভ।৮ ূ 

রায় রাজেক্চনত্র শাস্ত্রী বাহাছবরের সাহিত্যসংহিতায় লিখিত প্রবন্ধ । 
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অশ্রপৃর্ণ নেত্র, দৃষ্টি নাহি চলে আর ।” 
কহিল! মহধি !__ 

“বৎস! দেখিলে যে দেশ 

কাশ্মীর উহার নাম; সৌন্দর্য্য, শোভায় 
অনুপম ধরামাঝে ! কিন্তু পাপাচারে 

নরক হইতে দ্বণ্া। যে লালসা-বহ্ি 

জ্বলিয়াছে, এক দিন, এ দেশের মাঝে, 

কি ভীষণ ! নাহি ভাষা পারি বার্ণবারে । 

বিমাতা, সোদরা, স্থৃতা, নন.ষা, কুটুন্থিনী 

»পায় নাই রক্ষা তাহে ।*% কিন্তু কি বলিব, 

শত রাজ-অন্তঃপুর আছে এ ভারতে 

কলঙ্কিত এইরূপ । হেরিলে ত তুমি 

ভারতের পূর্বেবাত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম, 

রাজ-অস্তপুর, তীর্থ, পীঠ, সওঘ|রাম, 
বুঝ, বিচারিয়া মনে, কি দশা! দেশের ; 

ধর্ম্পের কি গতি এবে, প্রবৃত্তি লোকের । 

ধন্মসংস্থ'পক বিপ্র, রক্ষক ক্ষজ্রিয় 

ছিল এই আধ্যভূমে। উভয়ের দশ। 
সি স্পাস্পোপপজদ 

* কাশ্ীরের ইতিহাসলেখক কহনন ইহার প্রত্যেকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল 
মহাপীপের মূল বর্ণনা উদ্ধৃত করিবার স্থান এবং প্রবৃত্তি নাই। কৌতুহলী পাঠক রাজ- 
তরঙ্গিণীর ষষ্ঠতরঙে ক্ষেমগুপ্ডতের ও সপ্তম তরঙ্গে কলশ ও ও তৎপুল হর্ষের এবং তাহাদ্দিগের 
অনুচরবর্গের ব্যবহার পাঠ করুন। সীত।, সাবিত্রীর দেশে নারীর কিরপ পতম হইতে পারে, 
রাজী দিদ্দার চরিত্রে তাহাওএদখিতে পাইবেন। প্রামাণিক ইতিহাস-লেখক বলেন £_. 
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২৭০ পূীবাজ ] 

নিরখিলে ; পরিণাম করহ গণন1। 

ব্যথিত হৃদয় তব, তা” না হলে আমি 

দেখা”তাম, রাজকুল-দৃষ্টাস্ত লক্ষিয়া, 
মহামাত্র, সভাসদ, বাজকম্্নচাবী 

কি ভাবে যাপিছে দিন । ভাবে তাবা মনে, 

অনাথাব, দবিদ্রীব, সতীত্ব-বতন 

মুল্যহীন, বাক্যমাত্রে লভ্য তাহাদেব। ্ 

* মধ্যযুগে ভারতের কি নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্ত, কচিকর ন| 
হলেও, আমি রায় রাজেন্ত্রচন্ত্র শাশী বাহাদুরের পুর্ববোজপ্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করি। 
সাধ্য হইলাম । 

“বাৎসায়ন বলেন, গ্রামস্্থীগণ, এক শ্রামাধিপতির বা বহু এ্রামাধিপতির ( অর্থাৎ বীহীৰ' 
গাঁজার অধীনে এক বা! বহু গ্রাম শাসন করেন, ভাহাদিগের), যুবক পুত্রদিগের শ্বচনমাত্রসশযা” 
অর্থাৎ & সকলম্ত্রী বশ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়না । তাহার! প্রশ্তাবমাত্রই সম্মতি 
দান করে। এ সকল শ্্রীলোকেরা মহামান্ত্র-গ্রহে বেগার খাটীর জন্য সমবেত হয় , এ ইব্ধীপে 
গবাধ্ক্ষের গোপস্ত্রীদদিগের, শত্রাধাযন্সের অনাথ, বিধব! প্রবাজিতাদিগের সহিত, পথ্যাধক্ষের 
*য় বিক্রয়কা রিণী স্ত্রীদিগের সছিত সমাগম হইয়া থাকে । ইহারা সকলেই রাঁজভবনে বিশেধ 
বিশেষ অধিকারে নিযুক্ত খাঁকিত ও ইহাদের অধীনে মনেক গ্রাম্য শী কাঁধা করিত। মেঃ 
স্রযে!গে প্র সকণ কনম্মচারী স্ব স্ব ল।লসা চরিতার্থ করিতেন। কিস অন্যানা আীগণ বোধ হয 
তঙ শ্ুখসাধা ছিল না। তাহ্বাদ্ের হণ্য বিশি£ উপায় অবলম্থিত হইত। উৎসব উপলগে 
স্পিন কাজভবনে সমবেত হইত । রাজদাসী, যাভার উপর রাজার লক্ষ্য পড়িয়।ছে রাজী? ৫ 
ঠাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহ! উল্লেখ করিত। উহাতেও যদিসে স্বীবৃত না হই, 

তাহ! »ইলে, রাজা শ্বয়ং আিয়। তাহাকে নান! উপহারাদি দ্বারা বিসঙ্ঞন করিতেন। কো" 

কোন গ্বানে আবার মহামাত্র্দিগের ছারা ডৎপীডিত ব্যক্তি, অথব! যিনি রাজ্যমধ্য একজণ 
প্রধান পুকষ বলিয়! খ্যাতিলাত করিতে ইচ্ছা! করেন, 'অথব যিনি স্বজ্জাতি কর্তৃক উৎপীঙ্িতি 
অথব| যিনি স্বজাতির উৎপীডন করিতে ইচ্ছুক, এরূপ ব্যক্তির গীগণ, হব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন), 
রাজভবনে সমবেত হইয়া চরিত্র বিরয় করিত । 

এ গর্ধান্ত প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারের কথ! উক্ত হইয়াছে । ইহার উপর আবার প্রকাশ্য বিচার 
ছিল। দেশতেদে এ ব্যভিচার ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। অন্ধ'দেশে জনপদ 
কন্যায়া, বিবাহের পর দশম দিবনে, কিছু উপায়ন হস্তে করিয়া, রাজাত্তঃপুরে প্রবেশ করিত 
ও উপতভুত্ত হুয়া বিহৃষ্ট হইত। দক্ষিণাপথে বৎস ও গুলনামক সহোদরদ্বয় দ্বার! অধ্যাসিত 
দেশে মহামাতর ও ঈশ্বয়দিগের স্ত্রীগণ সেবার নিমিত্ত রাত্রিতে রাজার পঙ্িত মিলিত হইত। 
বিদ ভদেশে অস্তঃপুরিকাগণ প্রীতিচ্ছলে রূপবতী জনপদস্ত্রীদিগকে মাস বা মাসার্ঘা রাজভবনে 
বাস করাইত। অপরাস্তদেশে [ সহ্যাপ্রির সমীপবর্তী পশ্চিম সমুদ্র তীয়স্ত দেশে, কর্ন প্রদেশে | 
লোকে নিজ ভা্ধ্যাগণকে মহামাত্র ও রাজগণেক নিকট প্রীতিদানম্বরূপ উপহার প্রদান বরিত। 
সৌয়াই দেশে নগর ও জনপদ স্ত্রীরা দলে গলে রাজকুলে প্রবেশ করিত। 

সাহিত্য-সংহিতা ; বৈশাখ ১৩২১। 



সপ্তদশ ]গ | ২৯১ 

ইন্দ্রিয়দৌর্ববল্যে, গুপ্ত, খ্যক্ত ব্যভিচার 

সারশুন্য হইয়াছে আধ্যন্তগণ । 
দশ হ'তে দুইবার লহ যদি পাচ 

কিব৷ রহে শৃশ্য বিনা ? মানব হইতে 

যায় যদি নীতি, ধন্ম কিনা রহে তা*্র ? 

উপেক্ষিত, অশিক্ষিত হানবর্ণ হেথা, 

পরিণাম, হিতাহিত না পাবে বুঝিতে ; 

হাঁরাইয়। জাতিগত মধ্যদা, সম্মান 

আছে কাষ্ঠ লোহঁব। উচ্চবর্ণ নাঃরা, 
কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষজ্িষ, শত সম্ছাদায়ে 

বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, নাহি প্রেম পরম্পরে , 

জাতিগর্বেব, জ্ঞাতিবৈরে, ইন্দ্রিয়জ সুখে 
নয়ন থাকিতে অন্ধ । শক্তিম্বরূপিণী 

নারী হেথা উপেক্ষিতা। হিরণায়ী সাঁতা 

সতীর ময্যাদা রক্ষা! করিলা বথায়, 

মিটাইতে ভোগ-তষ! এক পুকষেৰ 

শত পত়্ী, উপপত্রী নিয়োজিতা তথা ॥ & 

বাৎস্যান্নন পূর্থীবাস্ের পুবককাঁলবন্তী এবং কলহন তাহার প্রায় সমকালব্ত্বী অবস্ত। 
( ১১৫ খ্ীষ্তান্দ প্যত্ত ) বিবৃত করিযাছেন। উত্তরকালবত্তা অবস্থা আমাদের সুবিদিত। এহ 
দীধকালব্য।পী নৈতিক পতন যে রাজনৈতিক পতনের অনাতম কারণ, তাহ! বল! অতিরিক্ত । 

* এই বহুপত্বীকত। উত্তরকালে কিকধপ বুদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা ধারণার অতাত। 
জন্বরাধিপতি রাজা মানমিংহৈর ষে পনর শঙ বিবাহিত শ্রী ছিল, তাহ! সুপরিচিত। বিজয়নগরের 
রাজ! দ্বিতীয় দেবরায়ের পত্বীগণ সম্বপ্ধে ইতালি দেশীয় অমণকারা নিকোলো কোস্তি 1019 
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২৯২ পূর্থীরাজ। 

বুঝ পরিণাঁম তা"র ; বীরেন্দ্র দাহির, 
স্বদেশ, স্বধন্ম তরে বিসঞ্জিলা প্রাণ; 

তার পত্বী লাদি জয়ী কাসিমের পদে 
অপ্লিল৷ সতীত্ব-রত্ব । উচাগড়-রাণী, 

ঘোরার কুহকে ভুলি, বধিলা পতিরে । * 

প্রতি রাজগৃহে জলে সপত্বী-বিদ্বেষ, 

ভ্রাতূভেদ, পিতৃদ্রোহ। বল, বস! তুমি 
কেমনে কল্যাণ তবে হ'বে এ দেশের ? 

জ্ভানী তুমি, অনায়াসে পারিবে বুঝিতে, 
ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের ; 
রহি” অন্তরালে তা"র শক্তি আধ্যাত্বিকী 

শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত। 

কদাচারে, পাঁপাচারে সন্ধুক্ষিত যথা 

বিধিরোষ, নিঃসন্দেহ, জানিও তথায় 

নিষ্ষল পুরুষকার, দৈব বলবান। 
স্বজাতিবওসল তুমি; হৃদয় তোমার 

হইছে ব্যথিত শুনি+ নিন্দা স্বজাতির | 
পি ্পস্পা  শীশি শী পিসি সপিপপীপসপাপপকতাান | শপ পিপল 
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বহু পত্ীকত! প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিরল নয়; কিন্ত তাহার এপ প্রাবল্য আর কোথাও 
ঘটে নাই। 

* ভিন্ন তিন লর্গের পাদটাক। দেখুন। 



সগুদশ স। 

কিন্তু যদি নিরপেক্ষ না কর বিচার 

জাতিগত দোষ হ'ৰে শোধিত কেমনে ? 

নিরখিলে বর্ধমান, স্মরহ অতীত ; 

দেখ ভাবি' হতশেষ অনার্যা-সন্তানে 

কে বাঁধিল হীনতার দ্বম্মোচা শৃঙ্খলে 

অযনাজা, অস্পৃশ্য করি” ? অসংখ্য মানবে 

অবজ্ঞায়, গদাসীন্যে কে রাখিল হেন 

পঙ্গ-মুক-জড়-প্রায়, বাধ জ্ঞানসীমা 

মুষ্টিমেয় নরমাবে ? নিরুত্তর তা"রা 
আহ্বানে তোমার, নাহি বুঝে ধন্ম, দেশ; 

কি বিম্ময় মৃত জন রবে স্পন্দহীন ! 

ধল তুমি, বিচারিয়া, বীর ্ বাভিমানে, 

রাজসূয়ে, অশমেধে, স্বয়ংবরকালে, 

অকারণে, সর্ববরধবংসী বিগ্রহ-অনল 

ভ্বালিয়াছে কা"রা হেন ? যুগ যুগ কাল 
যে দারুণ দ্বেষানল জুলিয়াে প্রাণে, 
কেমনে সহসা তাহ। হবে নির্ববাপিত £ 

সত্য বটে, এ ভারত ছিল, একদিন, 

গুণে, জ্ঞানে অদ্বিতীয়; কিন্তু অভ্যন্তরে 

বহু মহাপাপ-বীজ ছিল লুক্কায়িত। 

বিরচি” কুহ্থমোগ্ান গৃহস্থ যদ্যপি 

কণ্টকীগুল্মের বীজ রাখেন প্রমাদে, 
কে না জানে, পরিণামে, পুত্র, পৌন্র তাঃর 

ক্ষতপদ, শোণিতাক্ত হইবে কণ্টকে ! 
জাতিগত কম্মফল, পাপপুণ্যময়, 

হইবে ভূঞ্জিতে, তা"র না'হবে অন্থাথা ; 



খারা ূ 

পণ্যে স্থিতি, পাপে ধ্বংস বিধি বিধাতার । 

গিরিগর্ভে বিন্দু বিন্দু, বু বষাবধি, 
সঞ্চিত সলিল, যবে, তুষার আকারে 
হয় পরিণত শৈত্যে, বিদরে পাষাণ; 

মহা শব্দে পুরি” দেশ, কাপাইয়া ধরা, 

পড়ে গিরি ভগ্ন ভয়ে । যুগযুগা বৃধি 
যবে পাতক, যে প্রমাদ হয়েছে সঞ্চিত 
এ ভারতে, ফলে ত।"র সাআজা হিন্দুর 

কে জানে পড়িবে কৰে শত খণ্ড হয়ে । 

নির্বেবেদ, নেরাশ্য কিন্তু আনিও ন। মনে ;* 

আছে পাপ সত্য; কিন্তু পায় নাই লোপ 

পুণ্য এ ভারত হ'তে । সাধু, সাধবা কত, 
তীর্ঘে, তপোবনে, গৃহে, রাঁজসভামাঝে, 

এখন(€ও) নিষ্ষাম ধন্ম সাধিছেন হেথা । 

এখনও পৃর্থীরাজ, সংযুক্তার সম 

জন্মিতেছে রাজা, রাণী; তোমার সদৃশ 

জন্মিতেছে বিপ্র । বৎস! বিশ্বপাতা মিন 

শ্যায়বান, দয়াময় । একাধারে তিনি 

শাস্তিদাতা, পরিত্রাতা। স্থনিয়মে তীর _ 
না ঘটে অনস্ত শাস্তি সাস্ত পাপ তরে। 

আছে প্রায়শ্চিত্ত আধ্্যশান্ত্রের বিধান, 

পাপ অনুসারে, বস ! রাখিও স্মরাণে, 

স্থ্দীর্ঘ সঞ্চিত এই মহাপাপরাশি, 

জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, কভু না পাইবে ক্ষয় 

তুষানল বিনা ॥* যা*বে চলি” বু যুগ; 
বু অস্তর্দাহ, বু মম্মনিকৃস্তন 
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ঘটিবে ; উঠিবে বনত "ত্রাহি ত্রাহি” ধ্বনি । 

গুণে, জ্ঞানে ভারতের শ্রে্ঠ নরনারী, 
যুগে যুগে, বলিরূপে দিবে শির পাতি», 
তবে হ'বে প্রায়শ্চিনধ। কিন্তু যেই ক্ষণে 

হ'বে শুদ্ধ, পাপমুক্ত আধ্যন্তগণ, 

আবার নূতন স্যষ্টি ঘটিবে এদেশে । 

"রণক্ষেত্রে ভারতের না হ'ৰে উদ্ধাব, 
নিশ্চিত জানিও, বস ! আধ্য-স্ুতগণ, 

লভি' নব শিক্ষা, দাক্ষা, বুঝিবে যে দিন 

শন্ক্যজ অন্তাজ নয়, কষ্ট বিধাতাব, 

নররূপী নারায়ণ ; তা'দেরও অন্তবে 

আছে স্থখ-তঃখ-মান-মপমান-বোধ, 

জ্ভানধন্ম লাতে আছে তুল্য অধিকাৰ ; 

নুঝিবে যে দিন নারী ভোগ্যামাত নয়, 

কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সহায়, সঙ্গিনী ; 

বুঝিবে যে দিন ধন্ম লতা সাধনায, 

নভে বাহ্য অনুষ্ঠানে, নহে জাতি-গণে ; 
দে দিন এ ভারতেব হবে নবোখান। 

বিধির বিধান বলে নব হিন্দুজাতি, 

উদার স্বধন্মপ্রেমী, স্বদেশবতসল, 

নবোত্সাহে দীপ্ত, নব মন্ত্রে সুদীক্ষিত, 

ভবে হেথা সমুস্তত। সে জাতির মাঝে 
ধম্মবীর, কন্মবীর, রণবীর কত 

জন্মিবে আবার ; পুনঃ শৌর্যে, জ্ঞানে, প্রেমে 

বিতাসিত বৈজযন্তী উড়িবে গৌরবে, 
ভিমীচলশিবে । সেই বৈজযন্তীতলে 
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_.. পৃথিবীর কত জাতি নত হ'বে আসি' 
ভক্তিশ্রদ্ধাবশে | দীর্ঘ ত্রিযামার শেষে, 

সুচীভেছ্য তম এই করি নিরাকৃত, 

উদিবে তরুণ রবি ভারত-আকাশে, 

যথা দিনমণি, এবে, পূর্ববাচল-ভালে, 
হই,ছেন সমুদ্দিত ;_ চলিল।ম আমি ।” 

হেরিলেন তুঙগাচাধ্য, ত্যজি” ভূমিতল, 
উঠি” সে পুরুষবর নীলাম্বর-পথে 
অদৃশ্য হইলা ক্রমে ; ক্সীণরশ্মি যত 
তারাদল, একে একে, মিলাইল সাঁথে। 

স্থপ্তোখিত রাজগুরু, উন্মীলি' নয়ন, 
দেখিলেন রবিকর, মহীরুহ-শির 

করি” আরপ্রিত, করি? মুকুতা-ভূষিত 
দুর্ববাদ্দল, উজলিচে সুনীল আকাশ। 
ভাবিলেন গুরু, এ কি নিশার স্বপন, 
অথবা! মহধি, সত্য হয়ে আবিভূতি, 
দেখাইলা স্বপ্নচ্ছলে দশা ভারতের। 

স্বগ্নী হক, সত্য হক, কর্তব্য আপন 

সাধিব ; বিধাতঃ! বিশ্বে ফলদাতা তুমি। 

“নমঃ সূর্য্য নারায়ণ” ! বলি ভক্তিভরে 

প্রণমি' চলিলা গুরু স্নান-অভিলাষে। 



অই্লস্ণ অরর্গ । 

আবার তুরুক-সেন৷ 

পশিয়াছে আর্ধ্যাবর্তে, 
দেশে, দেশে হয়েছে প্রচার ; 

মাতিয়া সমররঙ্গে 

সাজিছে চৌহানদল, 
রাজার আঁদেশে পুনর্ববার | 

বাজিছে সমর-বাচ্য, 

ধাইছ্ে পদাঁতি, সাদী, 

মদগর্বেব ধায় গজবর ; 

অন্্রাগারহ'তে পুনঃ 

বাজপুত যোদ্ধা যত 

বাহির করি'ছে ধনুঃশর | 

অযুত সৈনিক লয়ে, 

সমধি, আসিয়া পুনঃ) _ 

বসেছেন যমুনার তীরে :- 

কু ব্যঙ্গে, উপহাসে, 
কভু পরামর্শ-দানে 

তুষিছেন পৃর্থীরাজবীরে । 

আবার আসিছে তূর্ক, 

গুনি' দিল্লীবাসী যত 

এই কথা কহে পরস্পর ;-. 

“লাঙ্গুলে আঘাত করি” 
চূর্ণ না করিয়! শির, 

ছাড়িতে কি আছে বিষধর ? 



১১৮ পৃথীরাজ। 

গোবিন্দ ঘোরীরে যদি 

বধিতেন সেই দিন, 

তা” হলে কি ঘটিত এমন ? 

গেল প্রাণভিক্ষা লয়ে, 

আবার আসিছে সাজি”, 

ক্ষভ্রধন্্ম কি বুঝে যবন ? 

এবার পাবেন শিক্ষা, 

না হ'বে ফিরিতে দেশে, 

থাকিবেন সরস্বতী-তীরে ; 

মুক্তি হবে শ্লেচ্ছজন্মে, 

হয় যদি অস্থিগুলি 

ধৌত সেথা পুত নদী-নীবে 1” 

গুনি' কহে অন্য কেহ 7 

“কুটিল, কপট তুর্ক, 

গশুনিয়াছি, পট্র মায়া-রণে ; 

লভি' শাস্তি নিদারুণ, 

আমিছে যখন পুনঃ, 

অভিসন্ধি আছে ক: মনে। 

দুর্মাতি রাঠোর-ভূপ, 
কাপুরুষ জম্মুপতি 

দিবে নিজ নিজ সেনাবল” ; ১. 

আন্য কহে ;--গজরাজ 

না ভরে, যদ্ঘপি মিলে 

মুষিক-শশক-ভেকদল 1” 

শা 
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সাধারণ লোক যত 

এইরূপ নানা কথা 

আলোচন! করে পরম্পর ; 

উদ্বিগ্ন সমধি, কিন্তু, 

চিন্তাযুক্ত পূরথীরাজ, 

বিচারেন দুই বীরবর | 

প্রবীণ সৈনিক বু 

মরেছে প্রথম যুদ্ধে, 

নবাগত এই সৈম্যগণ 

এখনও অশিক্ষিত ; 

ন৷ জানি কি করে, শেষে, 

হয় ত করিবে পলায়ন । 

তবরহিন্দের যুদ্ধে, 

বর্ষব্যাপী অবরোধে, 

বন্ধ বার পাইয়াছে ক্ষয়; 

কে জানিত কুজ্ঝটি ক 

না] হইতে অন্তহিত, 
গগনে হইবে মেখোদয়। 

অরক্ষিত! বুঝি” পুরী, 

রাঠোর যদ্যপি আসি, 
রাজধানী করে আক্রমণ, 

হবে মহা পরমাদ ; 
রাখিতে হইবে তথা! 

রক্ষা হেতু শ্রেষ্ঠ সেন(গণ। 



১ 
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তারাগড়-অবরোধে 

তুরুক্ স্থদৃঢ়মতি, 
চর এক এনেছে বারতা; 

মন্ত্রণা হয়েছে স্থির, 

খাদ্য, অস্ত্র, বীর যোদ্ধা 

রাখিভে হইবে বনু তথা € 

বিভাগ করিলে হেন 

সেনাসংখ্যা পাবে হাস, 

না থাকিবে উপযুক্ত বল, 

রোধিতে তুরুকগণে ; 
অথচ উপায় নাই; 

চিত্ত, তা'ই, দোহার চঞ্চল ; % 
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কর্তব্য-সাধনে তবু 

নৃপতি ওুঁদাস্যহীন, 
দিবানিশি রত আয়োজনে । 

আক্রমণ, আত্মরক্ষা 

এবার কি শ্রেয় যুদ্ধে, 

সদ] যুক্তি গোবিন্দেব সনে। 

নীরব সঙ্গীতশালা, 

দীপহীন ক্রাভাগার, 

কদ্দদ্বার রাজ-উপবন ; 

মন্ত্রগৃহে, আস্্রশালে, 

সৈনিক-শিবিরে ভূপ 
নিরন্তর করেন মাপন। 

গোবিন্দ, উদ্বেগ-শূন্য, 

কহেন ;---“কি চিন্তা, দাদা । 

আঁশীববাদে জিনিব সমর ; 

বুঝিয়াছে তুকরাজ, 
' এবার ন৷ পাবে ক্ষমা, 

সহস! না হবে অগ্রসর ।৮ 

অন্তঃপুরে নারীগণ 
কহেন আনন্দে সবে 3-- 

“আবার হইবে নৃত্য, গীত ; 

হবে হোম, বেদপাঠ, 
শতাষট মহিষবলি,, 

রাজপুরী হ'বে সুসজ্জিত ।” 



হি পৃর্থীরাজ । 

ংযুক্তার মনে, শুধু, 

কি যেন বিষাঁদচ্ছায়া 
পড়িয়াছে অতি স্গভীর ; 

নিদ্রিত পতিবে হেরি 

চমকি” উঠেন সতী, 
আখি মাঝে দেখা দেয় নীর | 

দুঃস্ব ভেরিয়া কভু 

অনিদ্রায় শফ্যা'পবে 

বজনী কবেন অবসান ; 

দেবশিরে অধ্য দিতে 

কাপি' যেন উঠে বুক, 
কর তা”র হয কম্পমান। 

আধাব নিশীথে যবে 

পুরবাসী নর, নারী 

শব্য।'পরে নিদ্রা যায় স্রখে ; 

চকিত। পেচকরবে 

সংযুন্ত1 রহেন জাগি", 

বাম হস্ত চাপি! নিজ বুকে। 

কভু অমানিশাকালে, 

সিক্তবস্ত্রে, এক।কিনী, 

মুক্ত করি' কবরীবন্ধন, 

লয়ে সচন্দন জবা, 

বসি” তারাপীঠতলে, * 

পতিপ্রাণ৷ করেন অর্পণ । 

7 প্রবাদ এই যে,রায় পিখোরার মৃতিক খনন কালে, এই তারাপীঠ আবিক্কত হইয়াছিল; 
কিন্ত পাছে তাহা হিন্দুরা তীর্থ করিয়া তুর্সেন এবং সেই লইয়া হিন্দু মুমলসানে বিবাদ হয়, এই 

ভয়ে কর্তৃপক্ষ তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত রাখিয়াছেন। 



অষ্টাদশ সর্গ। ৩০) 

প্রণমি' দেবীর পদে 

করজে।ড়ে ক'ন সতী, 

অশখি দুটা ঝরে অবিরল ;- 

“লহ, মা! জীবন মম, 

দ্াসীরে প্রসন্না হও, 

প্রাণেশের কর, মা! মঙ্গল।” 

অন্তরে উৎসাহশুন্া! : 

কিন্তু পুরনারী সবে 
হেরে তা'রে প্রফুলবদনা : 

নিযুক্ত! আপন কাধো, 

পরিজনসেবারতা, 

রঙ্গরসে, কৌতৃকে মগনা। 

বিরলে পতির সনে 

তুকেরি সমর-প্রথা 

যুক্তা করেন আলাপন ; 

উদ্বেগ, আশঙ্কা চাপি', 

গুছায়ে রাখেন অস্ত্র 
শূল, বাণ, অসি, শরাসন। 

কাতর! হইয়া কভু 

জিজ্ঞাসেন পৃর্ীরাজে, 
“তুরুক কি.যুঝিবে নিশ্চয় ?” 

হাপি ক'ন বীরবর $-- 

“কি চিন্তা যদ্যপি যুঝে ? 
বিজিত শক্ররে কেন ভয় ?” 



৩০৪ পৃ্থীরাজ । 

“এবার কপট যুদ্ধ 
করিবে মায়াবী ভুক, 

জনশ্রুতি উঠেছে নগরে ;” 

শুনি কন নৃপমণি ৮- 
“বীর-দিংহ তুর্করাজ, 

ফেরুলীলা দিংহ না আচরে।” % 

সজল নয়নে, কভু, 

ধরিয়৷ পতির কর. 

₹যুক্তা করেন নিবেদন $-- 

“কাল নিশা-শেষে, নাথ। 

ফিরি? তারাপীঠ হ'তে 

হেরিয়াছি অদ্ভুত স্বপন । 

শ্যামল সুন্দর বন, 

কুস্তমিত তরুপুণ, 
মুখরিত কলকণ্টম্বরে ; 

মুয়ুর, ময়ূরী কত 
বপি' কদন্বের শাখে 

দোলে লতা সমীরণভরে | _. 
ক ফাস চা ৫৫ 

+ এই উদ্দারতা ও পক্রর ব্যবহার সম্বন্ধে নিঃদন্দিদ্বচিত্ততা। কোন কোন স্থলে, হিপ 
পয়াজয়ের কারণ হইয়াছিল। পুর্বে সংবাদ ন! দিয়! শত্রুকে আক্রমণু করিতে নাই, এই বিশ্বামে 
খনেফে মুসলমানের গতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা! করিতে পারেন নাই । এতিহাসিধ 
এরলফিপক্টোন বলেন ;--16 ৮25 010081০৮106 00009 2519181 1900150006 ০1 06 

[50090555805 05507176 10 01500070001815 00 2150 5৪০৮ ০05: 10000 
80108 0326 05 11098011087) 10505 50 06615 10000 00610 80016070750 101 

0616106, 

210539500৩5 7190017 ০6 [0015 0, 386-87. 



৩৪৪ 

হাষ্টাদশ সগ। ৩৩৫ 

ঝরি' ঝর ঝর নাদে 

সেথা নিঝ্রিণী এক 

স্মজিয়াছে বাপী স্ুবিমল ; 

শেত শতদল কত 

শোভা পায় নীল জলে, 

খেলে মাঝে হংস-হংসী-দল। 

কুরঙগ, কুরঙ্গী রূপে 
আমরা সে বনে যেন 

করিতেছি আনন্দে বিহার ; 

অকস্মা কোথা হ'তে 

লোলজিহব দাবানল 

উঠিল তথায় দুনিবার | 

ব্যাকুল, সন্ত্রস্ত চিতে 

ধাইল কতই প্রাণী, 

ভস্ম হ'ল তরু-লতাদল ; 

প্রসারিয়া ধূমশিখা, 
শনঘনে গর্জন করি, 

আম! (হে বেড়িল অনল। 

পরস্পর মুখ চাহি, 

দঁড়ায়ে রহিনু মোরা, 
ভন্মশেষ হইনু ভুজনে। 

সেই দাবানল-বেশে 

আসি'ছে তুরুক এবে, 
নাথ | মোর জ্ঞান হয় মনে ।৮ 



৩৩৬ পীর 
“নহে অসম্ভব ; প্ররিয়ে !” 

উত্তরিলা পৃর্থীরাজ টি 

“ভবিতব্য লঙ্ঘে শক্তি কা'র ? 

কর্তব্য মোদের ঘাহ৷ 

এস সাধি প্রাণপণে, 

ঘটুক যা' থাকে ঘটিবার ।” 

এইরূপ নানা কথা 

পতি, পত্রী, দৌহে মিলি, 

আলোচনা করেন সতত ; 

কভু নবগ্রহ-পুজা, 

কু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন 
সংযুক্ত! করান অবিরত 

জ্যোতিষী গণিল। দিন, 

এক সাথে দুইজনে 

পৃজ। দিতে যা'ন দেবালয়ে; 

সহসা ভ'ছট লাগি? 

ভূতলে পড়েন সতী, 

পৃজাব্রেব্য পড়ে ভ্রষ্ট হয়ে।_ 

পতিরে চিস্তিত হেরি" 

সংযুক্তা বুঝায়ে কন, 

“উদ্বেগের না হেরি কারণ; 

শুনিয়াছি শুভদ্দিন 

প্রহর অবধি আছে, 

এখন (ই) করিব আয়োজন ।” 



অফ্টাদশ সর্গ। ৩৪০৭ 

পুজাঁশেষে পতিপ্রাণ।, 

অন্তঃপুর মাঝে গিয়া, 

পতিরে সাজান সঘতনে ; 

কিন্তু, অন্যমন! হয়ে, 

দক্ষিণে বাধেন অসি, 

বামে না বাঁধিয়া শরাসনে। 

বন্ম বাধিবার কালে 

অঙ্গুলি কীপিয়া উঠে, 

গ্রন্থিগুলি হয় শিথিলিত ; 

ক্টে পরাইতে মালা 

সুত্র তা'র যায় ছি'ড়ি” 

খসি' ফুল হয় ভূপতিত। 

তথাপি ধৈরয ধবি, 

পতিরে সাজায়ে সতী, 

প্রাণভরি” করেন দর্শন; 

সে প্রসন্ন বীরমুণ্তি 
নিরখি' "তীর নেত্রে 

আনন্দের ঝরে প্রবণ । 

প্রসারিয়া বাহু দু'টা 
পতিরে জড়ায়ে ধরি, 

ংযুক্ত1 কছেন ;--প্রীণেশ্বর ! 

এসো! যুদ্ধে জয়ী হয়ে, 
করুন্ তোমারে রক্ষা 

চক্রপাণি দেব গদাধর | 



৩০৮ পূর্থীরাজ | 

ংযুক্তার ভাগ্যদোষে 

ঘটে যদি অমঙ্গল, 

হেথা আর দেখা নাহি হয়, 

অই সৃষ্্যলোকে গিয়া 

মিলিৰ আবার (হে, 

বিচ্ছেদ যেখানে নাহি রয়৮% 

সাশ্রুনেত্রে বীরবর 

প্রিয়ারে, হৃদয়ে ধরি” 

প্রেমভরে করেন চুম্বন ; 

যাত্রার দামামাধ্বনি 

বাজি” উঠে হেন কালে, 

শুনি” দ্বারে করেন গমন । 

গজে আরোহণ করি, 

গোবিন্দ, সমষি সহ, 

প্রস্থান করেন তরায়ণে ; 

সরম্বতী দুই পারে, 

হেরেন উভয় দল 
নিয়োজিত ব্হ-সংগঠনে। - 

* এই শেষ বিদায় সম্বন্ধে টড্ পৃথীয়াজরাসে! অবলম্বনে এইরূপ লিখিয়াছেদ $-- 
[06 205 1785106 55562)0160 800 211 96176 015026 00 078100 589105 

19615190016) 10 006 1556 81656 62005 ৮0010) 50058505017019) 1196 হি? 

58710100 2210050 10611016001 076 50০০০০6, ক ৬ 11100550800 01 09৩ ৫1৮1 

15807500165 5৪1 01105 0110800599 : 17 ৮95 2. ৫5500-0005]1 087 0596 01 992)045 

800 85 16166 106 00 11520 1)610015 1356055) 510৩ 5০50 0080 1763006107%971 

8৮812 001 50010 5851910 0750101 59911 ৪6৩ ঢায 58810 10 07510681010 0 
501095 50% 08%51 1005 10 ০8101800 00010, 

০৫ ৮০1, ] 00. 658-59, 
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সায়াহ্ছে শিবির মাঝে 

বসেছেন পৃর্থীরাজ, 
সমধি, গোবিন্দ দুই ধারে; 

সামন্ত-নৃপতি যত 
উপবিষ্ট চারি দিকে, 

রক্ষিগণ দাড়াইয়া দ্বারে। 

কিরূপে হইবে যুদ্ধ, 
কোথা রবে কোন্ দল, 

আলোচনা হয় পরস্পর ; 

হেন কালে রক্ষী এক 

সন্ত্রমে কহিল! ভূপে ;- 

। “বারে বনের অনুচর | 

পত্রের উত্তর এই 

পাঠায়েছে তুর্করাজ,” 
এত বলি' পত্র দিল করে; 

সমধি সে পত্র লয়ে, 
»পাঠ করি” নিজ মনে, 

শুনাইল৷ পরে নৃপবরে। 

লিখেছে তুরুক-পতি ;-- 
আমি সেন।পতি মাত্র, 

প্রভু মোর জ্যেষ্ঠ সহোদর ; 

তাহার(ই) আদেশ বহিঃ 

রাজসেনাগণে লড়ে 

আসিয়াছি ভারভ ভিতর। 



৩১৩ পৃথ্থীরাজ | 

যাহে ভা'র হয় হিত 

তাহাই কর্তব্য মম, 

তা'ই আমি করিব সাধন ; 

অনুমতি বিনা তীর, 

ত্যজি' এই অভিযান, 

না পারি ফিরিতে কদাচন | 

লভিব সন্তোষ আমি, 

যদি উভয়ের মাঝে 

কিছু দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত রয় ; 

জানাইয়া নিজ ভূপে 

ফিরিয়া যাইব চলি, 

অনুমতি যদি তা”র হয়”। *% 

* মহুপ্মদঘোরীর পঞ্জ এই $-- 
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অষ্টাদশ সর্গ। ৩১১ 

সমাপ্ত হইল পাঠ; 

সমধি কহিলা ভ্পে 

“বিবেচনা! করি দেখ, ভাই! 

নহে এ সরল লিপি, 

অভিসন্ধি আছে কিছু, 
তুর্কেরে বিশ্বাস মোর নাই ।” 

গোবিন্দ কহেন শুনি” 7 
“কি করিতে পারে তুর্ক ? 

পূর্ব যুদ্ধে বুঝিয়াছি বল ; 

চাহে সন্ধি কয় দিন, 

কি ক্ষতি মোদের তাহে ? 

বিশ্রাম করুক সেনাদল। 

মোদের সগর্বব লিপি 
হয় নাই বুথা, হের, 

তুর্কদল পাইয়াছে ভয়; 

*অসম্পূর্ণ আয়োজন 

লইব সম্পূর্ণ করি, 

পক্ষমাত্র পাইলে সময়। 

11611 91010510185) 116 ১600616000০ 015)12 %/111) 115 12005 00875191160. 1. 
11008) 005 0171061155615 58162702250 220. 00110015060) 50111) 17 11161651 

002170618 616 51000. 10 2506 970 50519170690 2 5020)0160 0৮6111010%, 

1510270017250 (006 (01005 1381 0৫001280001) 2150 2 27586 201706 0531055 

9৫ 015 [3915 0 17100 9615. 171160 200 0103078 0391 ৪5 (81061) [901501967 

10810 01৩ 11010 06 90158052770 1000 00 2690), 

106 পুএ১৪৪- হণ [006 006 7, 466, 



৩১২ পৃ্থীরাজ । 

কুলাঙ্গার জযচন্্ 
পাঠায়েছে নিজ সেনা, 

জন্মুরাজ এসেছে সদলে ; 

আমাদের বন্ধু যা+রা 
এখনও অনাগত, 

অচিরাৎ আসিবে সকলে । 

স্থদুর তর্কের রাজ্য, 

খান্ভা, আন্ত, নব সৈন্য 

না পাইবে আর তুর্কপতি ; 

স্বদেশ, স্বজাতি মাঝে 

আমাদের বলবৃদ্ধি 

হবে; আমি নাহি দেখি ক্ষতি ।” 

সৈম্যাধ্যক্ষ একজন, 

উভয়ের কথ শুনি 

ছেনকালে করে নিবেদন ১. 

“যে দিন হইতে যোরা 

আসিয়াছি তরায়ণে, 

সঙ্গে ফিরে নারী এক জন । 

বিকটা, বিকৃতবেশা 
নৃমুণ্ডে কন্দুক খেলে, রর 

অস্থিমাল্য পরিহিত গলে 3 : 

ডাকিয়। সৈনিকগণে, 

তর্জন গর্জন করি, 

নান অমঙ্গল কথ! বলে। 



অন্টাদশ সর্গ। ৩১৩ 

কহে ;--'তোরা কেন এলি % 

জানিস্ না শনি বাম ? 

যা*বে রাজ্য, মরিবে চৌহাঁনঃ ; 

কেহ যদি কহে কিছু, 
ধায় চিতাকাষ্ঠ লয়ে, 

ৰ শক্তি তা'র হস্তিনী মমান। 

শুনি, সে পিশাচমন্ত্রে 

করিয়াছে সিদ্ধিলাভ, 

সৃনিপুণ! শবসাধনায় ; 

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে 

অব্যাহত গতি তা*র, 

ভূত, ভাবী দেখিবারে পায়। 

অমঙ্গল বাক্যে তা'র 

সন্্স্ত সৈনিক বনু, 

মহারাজ ! চাহে অনুমতি ; 

নিজ নিজ দলে সবে 

পুজিবে দক্ষিণাকালী, 
শীত যাহে শনি গ্রহপতি ৮ % 

শুনি ক'ন পৃর্থীরাজ ;-- 
“আপত্তি না হেরি আমি, 

সন্ধি মাগিয়াছে তুর্করাজ ; 
০ পন 

* শনিখহের অধিষ্ঠাতজী দেবী দক্ষিণাকাপী। 'অতএয কালী পু করিলে গুত হয়। 

বিশ্বকোষ ২* ভাগ ১৮৩ পৃষ্ঠা । 

৪৪ 



৬১৪ পৃথীরাক্গ | 

থাকে দুষ্ট অভিসন্ধি, 

যা” হয় করিবে পরে ; 

নিঃসন্দেহ, করিবে না আজ । 

অই দুরে তুরুকের 
শিবিরে ভবলিছে আলো, &% 

স্তব্ধ, স্থির আছে সর্ববজন / 

আক্রমণে অভিপ্রায় 

থাকিত যদ্যপি মনে, 

ঘুরিত, ফিরিত সৈন্যগণ |» 

দূতে ডাকাইয়া ভূপ 
কহিলেন ;--“বল গিয়! 

যতদিন না আসে উত্তর, 

থাকুন নিশ্চিন্ত তিনি, 

করিব ন! আক্রমণ 

শুনি” চলি? গেল তুকর্চর। 

সভ্বতঃ এইরপ পুন্সানুষ্ঠানকেই মুসলমান এতিহাসিক 176 60617) 8১6000৬0180 
10 006 809 ৮৩15” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
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অষ্টাদশ সর্গ। ৩১৫ 

সমধি কহেন ১৭সবে 

তথাপি সতর্ক থেকো, 

গ্রামমাঝে ব্যাত্র যদি রয়, 

মুক্ত করি' গৃহদ্ধার, 
নিদ্রা যাওয়া গৃহস্থের 

কখনও উপযুক্ত নয়।” 

সৈন্যা ধ্যক্ষ, নতশিরে, 
“পালিব আদেশ” বলি, 

করিলেন বিদায় গ্রহণ ) 

বিশ্রামার্থ যান ভূপ; 
সেনাগণ মহোল্লাসে 

পূজাহেতু করে আয়োজন । 

প্রাস্তরের একদিকে 

বিরাজিছে ভূপতির 
স্থবিশাল, দৃঢ় স্বন্ধাবার ; 

সহত্্র চৌহান বীর 

ভ্রমে তথ! দিবানিশি, 

কোবমুক্ক করি' তরবার। 

ভূপের বিরাম-কক্ষ 
শোভে তার মধ্যস্থলে, 

মেঘনীল বসনে রচিত ; 

রজত-প্রদীপালোকে 

এবে তাহা সমুজ্্বল, 

রাজশব্য' মধ প্রসারিত। 



৩১৬ পৃর্থীরাজ। 

একাকী প্রবেশি' তাহে, 

উ্ধীষ খুলিয়া, বীর 

বসিলেন খষ্টার উপরে ) 

উপাধানে অঙ্গ ঢালি' 

রহিলেন আখি মুদি, 
ক্গণকাল বিশ্রামের তরে। 

যুক্তার কর হ'তে 

যে দিন পুজার অর্ধ্, 
পড়েছিল খসি' ভূমি'পরে, 

সে দিন হইতে যেন 

কি এক অশুভঙচ্ছায়! 
ভূপতির পড়েছে অন্তরে । 

কিন্তু তা”রে ধৈর্য্যহীন 
হেরিলে অপর সবে 

পাছে হয় চিন্তায় কাতর, 

তা*ই, বাক্যে, কাধ্যে, মনে, 

যথা শক্তি, ধৈর্য্য ধরি+, 

রহিতেন সদা বীরবর। 

আজ, তরায়ণে আসি? 

নিরুদ্ধ সে চিন্তান্মোত, 
সহসা, হয়েছে উচ্ছসিত 7 

ভারিছেন বীরবর, | 

হিন্দুর গৌরবরবি 
গত্যকি হইবে অস্তমিত ? 

পি 



অফ্টাদশ সর্গ। ৩১৭ 

তাড়ায়ে ববনগণে, 

একদিন, চন্দ্রগুপ্ত * 

রক্ষিলেন যে দেশের মান; 

ছুর্দীস্ত মিহিরকুলে 

যশোধন্ম মহারাজ ণ' 

যে দেশে করিল! শাস্তিদান ) 
স্বর্গাদপি গরীয়সী 

সেই পৃজ্য। জননীরে 
করিব কি অর্পণ যবনে ? 

ধিক্ তোম! জন্মুপতি ! 
শত ধিক জয়চন্দ্র ! 

পরিণাম গণিলে না মনে ! 
খেদাইয়া গ্নেচ্ছদলে 

আধ্যাবর্ভ আধ্যভূমি 
করেছিল! বিশাল ভূপতি ; % 

জন্মি' তা'র মহাকুলে 

রক্ষিতে আধ্্যের মান 

বিধাতঃ ! কি না হ'বে শক্তি ? 
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18186 7916 ০1810810800 00৩ 1556 01 07৩ 1008৪ 

ডা. 51701605 25115 17156015০01 11001580119. 
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কাহারও মতে জোষ্ঠ পিতৃবা) রিগ্রহয়াজ বা বিশাল দেবের সম্বন্ধে এইকপ লিখিত আছে যে, 
তিমি মোচ্ছদিগকে বিদুরিত করিয়া! জর্যাবর্ভকে পুনর্বার প্রকৃতই আর্ধডূমি করিয়াছেন £-- 
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দেব শাকস্ধরীক্রে। জগতি বিজয়তে বীসল কৌশিপালঃ। 
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৩১৮ পৃর্থীরাজ। 

একে ত অশান্ত চিত, 
তাহে সৈম্য-কলরব, 

নাহি হয় নিদ্রার সঞ্চার ১ 

নৃপতি প্রান্তর পানে 
রন চাহি? অনিমেষে, 

মুক্ত করি' শিবিরের দ্বার । 

সহ্শ্র সহজ বর্তি 
জ্বলিতেছে চারিদিকে, 

ইতস্ততঃ ধায় সেনাগণ ; 

কোথা শিলাস্তুূপ সম 
দাঁড়াইয়া গজযুথ 

করিতেছে কর্ণ সঞ্চালন । 

কোথা তুরজমদল, 

বন্ধনে অধৈর্ধ্য হয়ে, 

খুরাঘাত করি'ছে ভূতলে , 

কোথাও শকট-শ্রেণী, 

গুরুভারে অবসন্ন, 

আর্তনাদ করি” যেন চলে। 

লোল জিহবা প্রসারিয়া) 

তৃণকান্টে উদ্দীপিত 

অগ্নিরাঁশি জ্বলে কোন স্থানে; 

স্ৃতীত্র মর্দল-রবে 

শিবির-বাহক যত 
মণ্ত সেথা রণজয়-গানে। 



অষ্টাদশ সর্গ। ৩১৯ 

যথা, তথা তরুমূলে, 

সম্মিলিত সেনাগণ, 

ব্যস্ত সবে পূজা-আয়োঁজনে ; 

কেহ কাটে হোমকুণ্ড, 

নৈবেছ্ সাজায় কেহ, 

কেহ জবা মাখায় চন্দনে। 

ঘট সংস্থাপন করি” 
দক্ষিণ কালিকা-মুত্তি 

সিন্দুরে অঙ্কিত করি” তাঁর, 

করে ছাগ বলিদান, 

কেহ করে মন্ত্রপাঠ, 

। নাচে কেহ, কোন জন গায়। 

উদ্দেশে প্রণাম করি, 

নৃপতি দেবীরে কন ;-- 

“হে জননি ! বল, একবার, 

ছাগশিশু-বলি লয়ে 

“তৃপ্ত কি রহিবে তুমি ? 
করিবে এ সঙ্কটে উদ্ধার ? 

অথব৷ অগন্ত্য যাহা 
কহিলেন গুরুদেবে, 

চাহ তুমি সেই বলিদান ? 

এসেছি প্রস্তুত হয়ে, 

লহ, মা দক্ষিণাকালি ! 

দেশহিতে আমার, এ প্রাণ। 



৩২, ৃথীরাজ। 
পাপাচারে, কদাচারে 

বুঝিতেছি বিধিরোষ 
জ্বলিতেছে দাবানল প্রায়; 

নিবিবে না, বত দিন 

শাস্তিলাভে হিন্দু জাতি 
পাপমুক্ত নাহি হয়, হায় ! 

আয়োজন, অনুষ্ঠান, 
মানবের সাধ্য যাহা, 

করিয়াছি, প্রাণ করি' পণ; 

কিন্ত প্রতিকূল-দৈবে 
কোথায় পুরুষকার ? 

অগ্নি বিনা জ্বলে কি ইন্ধন ? 
তা না হ'লে আধ্যস্থৃত, 

ঈর্ষাবশে অন্ধ হয়ে, 

বিজিত, বিধ্বস্ত শক্রজনে, 

করি” নিজ সেন! দান, 
কেন ডাকিবেন পুনঃ, 

স্বজাতি, ন্বধন্ম বিধবংসনে। 

তা না হ'লে, মতিভ্রমে, 

আশ্রিত, হুহুদ্ যা'রা 

বাক্যদান করিয়া আমায়, 

কেন এ সঙ্কটকালে, 

আপন কর্তব্য ভুলি” . 
রহিবেন উদাসীন প্রায় ।% 

* ০০৯ পৃষ্ঠার পাদটাক! দেখুন। পৃথী্সাজের ১*৮ জন সামস্ত-রাজের মধ্যে কেদল ৬২ 
জন ডাহাকে সাহাষ্য করিয়াছিলেন 



৪৯ 

অষ্টাদশ সর্গ। ৩২১ 

কে যেন অস্ফ,ট ভাষে | 

কহিছে শ্রবণে মোর, 

নাহি আর হিন্দুর কল্যাণ; 

দারুণ দাসত্ব-পাঁশ 

সুদীর্ঘ রহিবে গলে, 

চুণ হ'বে দর্প, অভিমান । 

প্রলয়-প্লাবন ঘবে 

গ্রীস করে বন্ুধায়, 

কার শক্তি করে নিবারণ ? 

এক আমি কি করিব? 

জানিছ, মা, জন্মভূমি ! 

। মাতৃদ্রোহী তব পুজ্রগণ। 

তথাপি রক্ষিতে তোমা 
করিব শোণিত দান, 

যতক্ষণ থ।কিবে জীবন ; 

মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুসম, 

জননি,! তোমার অঙ্কে, 
অবশেষে, করিব শয়ন। 

দেবী গুভঙ্করী রূপে 

অন্নজল-স্তন্যে তব 

এত দিন বাঁচায়েছ প্রাণ ; 

আজ, এ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, 

হৃদয়ে দেহ, মা! ধৈর্য; 

বাহু-যুগে বর বলদান। 



পৃ্থীরাজ। 

হে মধু-কৈউভ-রিপো ! 
কৌমোদকী লয়ে তব ** 

আবিভূতি হও একবার ; 

ও মুর্তি নয়নে হেরি», 
চুর্ণ করি' তৃরুকেরে, 

দিতে সাধ প্রাণ উপহার । 

এইরূপে, সারানিশা, 

অনিদ্রোয় নরপতি 

নানা চিন্তা করেন অন্তরে ; 

ন! জানে অপর কেহ, 

নিদ্রাগত কোন জন, 

ব্যস্ত কেহ পূজা, পাঠ তরে । 

নিশ! ক্রমে হয় শেব, 

জাগরণে ক্লান্ত সৈন্য 

স্নান হেতু যায় নদীকুলে; 

কেহ শৌচ. অভিলাষে, 
সুদুর প্রাস্তরে ধায়, 

অস্ত্র, বস্ত্র রাখি' তরুমুলে। 

হেন কালে ভীম রবে 

বাজিল তুর্কের তেরী, 

| শ্রুত হয় অশ্বপদ-ধবনি ? 

অস্ত্রের ঝঞ্চনা উঠে, 

তুলি" ঘন ঘণ্টারব 
ধায় গজ কাপায়ে অবনী। 

| কৌমোদকী-_বিধুগদ। 



অফ্টাদশ স্গ। ৬২ ৯ 

'আসিছে তুরুক্” রব 
পশিল নৃপের কণে। 

মৃহুণ্ডে সাজিয়! বারবর, 

“গোবিন্দে সংবাদ দ।ও” 

আজ্ঞা দিয়! প্রহরীরে, 

গজপুষ্টে হন অগ্রসর । 

জলদ-গম্তীর স্বরে 

তুরী লয়ে সেনা দলে 

সক্কেতে কহেন বাজাইয়া ১: 

“দাড়াও বাহিনী বাঁধি, 

ধর আকধিয়া ধনু, 

যুঝ সবে নিশ্চিন্ত হইয়া। 

গজদল অগ্রনে করি, 

দাড়াও প্রাচীর সম 

রোধ করি' তুঁক অশ্গণে ; 

এখনি অপর সবে 

ধাড়া'বে সাজিয়। আসি, 

দণ্ড মাত্র যুঝ প্রাণপণে ।” 

খন বাজে রণশঙ্খ, 

ঘন উঠে সিংহনাদ, 

চারি দিকে মহা কোলাহল; 

দুর হ'তে শুনি শব্দ 

ছুটি নিজ নিজ স্থানে 
াড়ায় আসিয়া যোদ্ধদল। 



৩২৪ পৃথীরাজ। 

ঘিরিয়া তুরুকগণে 
শুল-বাণ-অসিঘাতে 

আরম্ভ করিল মহামার ; 

সঙ্কট বুঝিয়া! মনে ও 

ঘোরী কহিলেন ডাকি” 7 
“পূর্ববাদেশ পালহ আমার ;% 

সতর্ক হইয়া সবে 

পশ্চাতে সরিয়া যাও, 

যদি পিছে ধাঁয় হিন্দুগণ, 

আবার পশ্চাতে যাবে, 

কাম্মুকে যুড়িয়া বাণ 

দুর হ'তে করিবে ক্ষেপণ 1” 

সেনাগণ আজ্ঞামত 

পশ্চাতে সরিয়। যায়, 

হিন্দু পিছে হয় অগ্রসর ; 

আলেয়ার আলো সম 

তুরুক্ পলায় ছুটি, 
যেন ক্রীড়া, নহে এ সমর. 

* এই যুদ্ধ সম্বন্ধে মুসলমান এতিহাসিক এইরূপ লিখিয়াছেন ;--. 
1117810 0765590 (069 1820 01:0615 00 0156 £1001205 21800911) 95 1106 81191) 

20$21060 7100 00610 6160119005- 10 0015 00221057405 0988190 6058004 
10 £000 0051 0111 5010561 01560 01010015108 175 080 50650162109 খয011) 0৮1 

185-60605 270. 0619050. 09৩07 510) ও 0016 0৫ 10107, 095 6০611100561 
৪1106 00620 06 12900 04115 065 110155, 11056 21065 %61৩ 5056160. 9101 
5166] 210700077 900. 02151081076 96561915. 0008786 08111600820 2100 065. 

29০6০00 00109080981 016 [219000 18015, 

231108,5 1181186 ০01, 1. 55177. 

পাপা তারি সক খরারসিউ | ল হল 



অষ্টাদশ সর্গ। ৩২৫ 

ক্কচিও কোথাও, কভু, 
না পারি” এড়াতে তুর্ক 

সম্মুখে আসিয়া যদি পড়ে, 

হিন্দু গজারোহী গিয়া 
করে ক্ষণে ভূমিসাৎ, 

কদ্দলী যেমন মহ।ঝড়ে। 

কিন্তু শ্রেষ্ট ভূর্কবার 
দেখা কা'র (ও) নাহি সেথা, 

যেন তারা নাহি রণস্থলে ; 

পিশ্চাৎ পশ্চা্, শুধু 

সঙ্কেত ভেরীর রব 

। উঠে ঘন তুরুকের দলে। 

এ রূপে মধ্যাহ্ছগত, 

বার বার সেই খেলা, 

পৃরথীরাজ মানেন বিস্ময় ; 

গোবিন্দ কহেন ;- “দাদা ! 

একি*এ অদ্ভুত যুদ্ধ ! 
দেখ, বেলা! ক্রমে শেষ হয়। 

নহে এ বীরের রীতি, 

জন্বুক-চাতুষ্য মাত্র, 
ক্ষজ্র নাহি চাহে হেন রণ; 

বৃথাশ্রমে ক্লান্ত সাদী, 

ঘর্দমসিক্ত পদাতিক, 
তৃষ্ণার্ত,অস্থির করিগণ | 



পৃর্থীরাজ। 

পশ্চাতে যদ্যপি ধাই, 

ভীত মৃগযূখ সম 

তুকদল ধায় উল্লম্ষনে ; 

রক্তহীন অপি, শুল, 

সমর করেছি জয় 

লোকমাঝে কহিব কেমনে ? 

না যুঝিবে তুর্ক যদি 

কেন এসেছিল রণে? 

কিন্ত, দাদা! ওকি মেঘাকার ! 

পশ্চিমে উড়িছে ধূলি, 

সর্বনাশ ! সর্বনাশ ! 

রক্ষা নাহি হেরি এইবার 1” 

দৌহার অভিজ্ঞ নেত্র 

বুঝিল মুহুর্ত মাঝে, 

আসিতেছে অশ্বারোহিদল ; 

অশ্থের কি স্ফত্তি! তেজ! 

কি গতি! কি গ্রীবাভঙ্গী ! 

স্বেদবহীন, অশ্রান্ত, সবল। 

আবৃত আয়স বন্ধে 

সৈনিক বসিয়া পৃষ্টে, 
মহাশুল করিয়া প্রণত ; 

দ্বাদশ সহত্্র হেন 
ছুটিয়াছে দলে দলে, 

ক্ষিপ্ত সিদ্ধু-তরঙ্গের মত। 



অষ্টাদশ সর্গ। ৩২৭ 

কা'র শক্তি করে রোধ ? 

্া্ত, ক্লান্ত হিন্দুসৈনথ 
ভাদিল সে প্রচণ্ড প্লাবনে ; 

আগ্রীবন্তী ছিল যা”রা, 
না পারি” সহিতে বেগ, 

অদৃশ্য হইল তারা ক্ষণে। & 

প্রবল ঝটিকামুখে 
গুক্ষ পত্ররাশি যথা 

উড়ি” যায় দিকদিগন্ভরে ; 

তেমতি পদ[তিদল, 

ভগ্নশ্রেণী, চূর্ণ হয়ে, 
উদ্ধশ্নাসে পলায়ন করে। 

শ্রান্ত হিন্দু অশ্বারোহী, 

যুঝি” দণ্ডমাত্র কাল, 

অবসন্ন পড়ে ধরাতলে ; 

'দুর হ'তে তুর্কপতি, 
ধরি, ছুই বীরবরে 

আজ্ঞ। দ্রিল! ঘিরিতে সদলে। 

চস
 

* এই আক্রমণ সম্বন্ধে নিষ্বোদ্ধত পংক্তিকয়টি উল্লেখযোগ্য। অর্দাশিক্ষিত পদাতিদিগের 

পন্দে সুশিক্ষিত অঙ্খীরোহিগ্ণর বেগ নিবারণ কর! যে অসস্তব, ইতিহাস, ভূয়োতুয়ঃ। তাহার 

সাক্ষাদান করিয়াছে ১-- 
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৩২৮ পৃথীরাজ। 

নিরখি' কিরাতগণে 

দাড়ায় হৃগেন্দ্র যথা | 

অগ্নিনেত্রে ফুলায়ে কেশর, 

কান্মকে যুড়িয়া বাণ, 

তেমতি সে মহাহবে 

দাড়াইল! দ্ুই সহোদর । 

“ল'ব আজ প্রতিশোধ, 

তই নরসিংহ দেও, 

জন্মুপতি হিন্দু-কুলাঙ্গাব” ; 

বলি, টোয়াইয়া করি, 

গোবিন্দ ধাইল! বেগে, 

কোষমুক্ত কবি, তরবার। 

নৃপের ইঙ্গিত লভি, 

শিক্ষিত বারণবর, 

শুণ্ডে ধরি' ভীষণ মুদগর, 

তৃর্ক-অশ্বারোহিগণে, 

প্রহার করিয়া! শিরে, 

প্রেরিতে লাগিল ষমঘর ॥ _ 

সা ও পপ ওরা রি 

* জন্ুরাজ বিজয়দেও ও তৎগরে াঁহার পুত্র নরমিংহদেও কিরূপে মুগলমান দিগের 
অধীনত| স্বীকার করিয়াছিলেন, পূর্ব পূর্ববর্তী পাদটাকাগ তাহ। উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

জন্মুযাজমালাঘ় বপিত আছে যে, গোবিদ জশ্মুপতি নয়সিংহদেওর হত্তে পি 
₹ইয়াছিলেন $-- 
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অফ্টাদশ সর্গ। ৩২৯ 

ভূপতির শরাঘাতে, 
বিদ্ধ, ভগ্ন অগ্রপদ, 

কত অশ্ব লুটিল ভূতলে ; 

প্রচণ্ড কৃপাঁণাঘাতে 

মরিল কতই সাদী; 

আর্তনাদ উঠে তুর্ক্লে। 

হেরি গজরাজে বেড়ি 

পঞ্চাশৎ তুর্কবীর 
দাঁড়াইল লয়ে মহাশুল; 

কেহ আঘাতিল শুপ্ডে, 

উদর ভেদিল কেহ, 

।বিদারিল কেহ কর্ণমূল। 

সহিতে না পারি” ব্যথা, 
বিকট চীৎকার করি, 

করিবর উর্ধম্বাসে ধায়; 

হেরি' অসি, চন্ লয়ে, 

পৃষ্ঠ হ'ত লক্ষ দিয়া, 
ভূমিতলে পড়িলেন রায়। 

সঘনে ঘুরায়ে চর্ম, 

নিবারিয়া অসি, শূল, 
রণক্ষেত্রে দাড়াইল! বীর : 

নিমেষে দক্ষিণে, বামে 
হ'ল ধূলি-বিলুষঠিত 

কত বাহু, ফত অরি-শির। 



৩৩৬ পৃর্থীরাজ। 

সজল জলদরবে 

কণ্ে উঠে সিংহনাদ, 
পদভরে কাঁপে রণস্থল ; 

নিদারুণ অসিঘাতে 

ভিন্স-বক্ষ, ছিন্ন-গ্রীব 

ভূমে পড়ে তুর্ক অশ্বদল। 

দলিত করিতে শুরে, 
পৃষ্ঠে কশীঘাত করি, 

চালাইল কেহ অঙ্ববর ; 

্র্ত অসি-বিধূর্ণনে, 
উদ্দে যুখাপদ তুলি” 

তুরগ না হয় অগ্রসর 

মাতঙ্গ-বেষ্টিত সিংহ 
যুঝে যথা বনভূমে, 

ঝড়বেগে, অরিমাঝে ধায় ; 

তেমতি যুঝেন ভূপ, 

মুহূর্ত নহেন স্থির, 
ক্ষণ, কেহ দেখা নাহি পায়।_ 

চমকে বিদ্যুৎ অসি, 

কা'র শক্তি আসে কাছে ? 

বাহু-যুগে এ রাবত-বল; 

শরে বিদারিত অঙ্গ, 

তথাপি ভ্রক্ষেপ নাই; 

শত্রু মিত্র নেহারে নিশ্চল। 



অফ্টা্শ সর্গ। ৩৩১ 

কভু কোন তুর্কবীর, 

আহ্বানি' দ্বৈরথ যুদ্ধে, 
ধাড়ায় যদ্যপি স্পর্ধাভরে, 

নিমেষ না হ'তে গত, 

কৃপাণে আবক্ষ ছিন্ন, 

শির তার লোটে ভূমি'পরে। 

কিন্তু যবে গিরিলোত, 

মেঘ-মন্দ্রে গরজিয়া, 

মহাবেগে নিম্ন মুখে ধায়, 

সলদৃঢ় পাষাণ-স্তুপ 
পড়ে উৎ্পাটিত হয়ে, 

না পারে রোধিতে কভু ভায়। 

রক্তআাবে ক্রমে ক্ষীণ, 

গর থর কাপে পদ, 

আঁখি-যুগ নিরখে আধার এ 

হেরি” কোন তুর্কবীর, 
শগরজিয়ী। ভীম নাদে, 

বক্ষদেশে হানে তরবার। 

ভূতলে পড়িলা বীর, 

,ক্ষণমাত্রে রণভূমি 
গুরিল যে তীব্র হাহাঁকারে, 

আজ(ও) প্রতিধ্বনি তা'র 

উঠিতেছে দেশে দেশে, 
প্রতি হিন্দু-হৃদয় মাঝারে । 



ক পৃ্থীরাজ। 

কি যে হল পরিণাম 

কি আর বণিবে কবি, 

চূর্ণ, ধবস্ত হিন্দু সেনাগণ ; 

আহতের আর্তনাদ, 

বিজয়ীর জয়রব 

ধ্বনিত করিল তরায়ণ। 

লুষ্টনে, শোণিতপাতে 
পুর্ণ হ'ল প্রতিশোধ, 

তুরুকের স্তৃতৃপ্ত অন্তর; 

লোহিত রুধির-ধারে 

হ'ল সরস্বতী-নীর, 

মৃত দেহে পুরিল প্রান্তর । 

সে দৃশ্য দেখিতে আর 
ন1 পারি” তপন যেন 

অস্তাচলে করিলা প্রয়াণ, 

আইল তামসী নিশা, 

কে জানে, কখন(ও) তাহা , 

হবে কি না হবে অবসান।. 



উন্মজিহস্ণ হনর্গ | * 
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৩৩৪ পৃথীরাজ | 

শহ্যহীন, শম্পহীন ; মাঝে মাঝে শুধু 

বিরাজে কণ্টকী গুল্ম, পলাশ, বাবুল । 

না আসে রাখাল সেথা গোচারণ তরে, 

না আসে কৃষক ফল-শস্য-অভিলাষে, 

না চলে পথিক কভু । লুপ্ত বালুকায়, 

শীতাগমে শুকতোয়।, শোতম্বতী এক 

বহে সে প্রান্তর মাঝে । তটদেশে তার « 

সাধু মহাজন কেহ, হ'ল বনু দিন, 

রোপণ করিয়াছিল! অশ্বথপাদপ, 

এবে তাহা মভাকায় ; লি” আোত-জল 

নিরন্তর সুশোভিত শ্যাম পরিচ্ছদে ! 

. অশ্বখের মুলে, শাখাপল্পবে গঠিত, 
অতি ক্ষুদ্র কদাক।র বিরাজে কুটীর। 

অসি, চন্ হস্তে ছুই চৌহান সৈনিক 

দাড়ায়ে দুয়ারে তা'র। শোণিত-কর্দমে 

কলঙ্কিত পরিচ্ছদ, শু, মান দৌহে; 

কভু এক দৃষ্টে চাহে দূরপল্লীপানে ; 
তর্কন্ধে উঠি কভু করে নিরীক্ষণ; 
কভু কুটারের মাঝে চাহিয়া বিষাদে 
ফেলে তপ্ত অশ্রু-ধারা। পড়ি ভূমিতলে 
2 শয্যা। শধ্যার উপর 

এপি ওযা ০ এ ও কা ওপর বি কা 

ৃীরাজের গনীতে অধাবথা মৃত্যু সম্বন্ধে মহাঁদহোোপাধ্যায় এীযুক প্রা? শান 
মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন $- 
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লেখকের এই কথাগুলিতে যে ঘটনা ব্যড্ত করে, আমি তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি। 



উনবিংশ সর্গ। ৩৩৫ 

লন্বমান পৃথথীরাজ ; শোণিতাক্ত তনু; 
ললাট, কপোল, বাহু ক্ষত শরাঘাতে ; 

বিদারিত বাম বক্ষ ; ন1 বহে নিঃশ্বাস ; 

*নিমীলিত আখিযুগ । শিরোদেশে তা" 
উপবিষ্ট তঙ্গাচাা ; স্থির, অবিচল ; 

নাহি নেত্রে বারি ; নহে বিশুক্ষ বদন ; 

কিন্ত তা'র বক্ষ হ'তে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস, 
আগ্নেয় ভূধর হ'তে বহ্িশিখ। সম, 

বাহিরিছে বার বার। কমগুলু হ'তে 

"লয়ে বারি, মুক্মুনধ, আহত বীরের 

ললাটে, অধরে গুরু সিঞ্চিছেন ধীরে। 

মধ্যাহ্ন বিগত । ভূপ মেলিয়া নয়ন 

হেরিলেন চতুর্দিক। নেত্র উভয়ের 
হ'ল সম্মিলিত। গুরু মধুর বচনে 

কহিলেন ;- 

“রহ, বস। স্থির ক্ষণকাল।” 

হেনকাঁলে আমি এক কৃষক-রমণী, 

মুস্তাণ্ডে লইয়া ছুগ্ধ, দাড়াল দুয়ারে । 

' ভুঙ্গাচাধ্য, লয়ে দুগ্ধ, অতি সাবধানে, 
ভূপের অধর, ওষ্ঠ করি, উন্মোচিত, 
অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু করি, 

লাগিল! ঢালিতে ; কিন্তু স্যরুণী বহিয়া 
পড়িতে লাগিল হৃগ্ধ; অল্প মাত্র তা*র 

পশিল উদরে। বীর, ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, 

কহিল! অঙ্গুলি হ'তে খুলি” অঙ্গুরীয়, 

দিতে পুরস্কার মেই কৃষক-নারীরে। 



রাজ 
কহিল! রমণী 2৮ 

“রাজা! না চাই অঙ্গুরী; 

চরণের ধুলি শুধু দাও একটুকু, 

লয়ে যাব, দিব মোর পৌজ্রের মাথায়; 
যেন সে বাপের মত পারে প্রাণ দিতে 

রাজকাধ্যে ; এই তুমি কর আশীর্বাদ 1 

প্রহরী লইয়া! ধুলি, লইয়া অস্ত্ুরী, 
দিল রমণীরে ; নারী চলি” গেল গৃহে । 

কুটীরের এক দিকে ছিল সংগৃহীত 
বনজ ওধধি, লতা, পত্র, নানারূপ ; 

তুঙ্গাচাধ্য লয়ে তাহা, নিষ্পেষিয়া করে, 

বীরের বক্ষের ক্ষতে প্রলেপ আঁকারে 

দিলা রস। তানুমানে পারিলা বুঝিতে 

যাতনার উপশম হ'তেছে কিঞ্চিও; 

জিজ্ঞাসিল! ;-- 

্ “প্রলেপ কি দিব পুনর্ববার” ? 
উত্ততরিলা বীর ; 

“দেব! বৃথা এ প্রয়াস। 
আকৈশোর সহিয়াছি শত আন্ত্রাঘাত ; 
জানি, কোথা আঘাতের কিবা পরিণাম ; 

হৃদয়ে পশেছে বাণ, ছি'ড়িয়াছে শিরা, 
প্রলেপ-প্রদান তাহে ব্যর্থ পরিশ্রম । 

অস্ত্রীধাতে আর্তনাদ অযোগ্য অন্ত্রীর, 

তাই এ দারুণ ব্যথ। রহেছি সহিয়1; 

কিন্তু, দেব! শরীরের প্রতি গ্রন্থি যেন 

হতেছে চর্ধিবিত, দেহে স্বলিছে অনল। 



উনবিংশ সর্গ। ৩৩৭ 

বাঁচিব না বহুক্ষণ, চাহি জিড্ভাসিতে 

ছু” একটী কথা, যদি হয় অনুমতি ।৮ 
বীরের বিশুক্ষ ওষ্ঠে কমগুলু হ'তে 

“সিঞ্চি* বারি, ছাড়ি” শ্বাস, কহিলেন গুরু ;-- 

“বল, বস! কিবা তব ইচ্ছা জানিবারে !” 
কহিলা ভূপতি পলিদ 

“দেব! গোবিন্দ কোথায় £ 
কোথায় সম্ষি 

গুরু অঙ্গুলি-সঙ্কেতে 

'দেখায়ে কহিল! ;-- 

“বস! অই পুণ্যলোকে ।” 
নেজ্রে, বক্ষে তণ্ত অশ্রু, শোণিতের ধারা 

প্রবাহিল যুগপু। কহিল! ভূপতি ; 
“পেয়েছে কি এ সংবাদ সংযুক্ত আমার ? 

কহিলেন গুরু ;_ 

“বস ! না পারি বলিতে; 

কিন্তু জনশ্রুতি ধায় বায়ু হতে বেগে; 

সম্ভব পশেছে বার্তা রাজধানী মাঝে ।” 

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি” কহিলা ভূপতি ;-_ 
“বুঝিতেছি, দেব ! মোর অন্তিম সময় 
উপস্থিত ; একবার দিন পদ্দধূলি 

শিরে, বক্ষে ; শেষ কথা নিবেদি চরণে ।» 

তুঙ্গাচার্য লয়ে ধূলি দিলেন মস্তকে, * 
ধীরে বুলাইয়া হাত ; কহিলেন ভূপ ;-- 

“দেখা যবে হবে, দেব! সংযুক্তার সনে 

কহিবেন ; সতীবাক্য না 'হ'বে নিক্ষল : 
৪৩ 



৬ সাপকে বাটা 

পৃীরাজ। 
মিলিব আবার দেহে, সূর্য্যলোকে গিয়া, 
জ্যোতিকণারূপে সেই পুর্ণ জ্যোতিশ্ধরয়ে। 
যেন সে চিতায় মোর পশে একাকিনী ; 

জ্্বানকৃত দোষ আর না পড়ে স্মরণে 

বনুপত্বীকতা বিন! ৪ করিয়াছি ভ্রম 

ইহলোকে, পরলোকে করিব না আর |” 

রহি” স্তব্ধ ক্ষণকাল, ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস, 
পুনঃ আরম্ভিলা বীর, অতি ধীরে ধীরে ;- 

*প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ বু দিন, দেব ! 

রেখেছিল অন্ধ করি” ; বীরত্বাভিমান, 

রূপতৃষা রাজধন্মে দিয়াছিল বাঁধা । 

ংযুক্তারে যোগ্যা পত্বী লভি” অবশেষে, 
ভেবেছিল, দৌঁহে মিলি” প্রজার কল্যাণে 

সমপিব দেহ, মন ; না পুরিল আশা; 
অসমাপ্ত রাখি” কর্ম্ম ত্যজিনু পৃথিবী । 
সাক্ষী অন্তর্ধ্যামী, কিন্তু, পরিণাম এই 
নহে রণ-কণু,য়নে, পররাজ্য-লোভে । 

স্বদেশ, স্বধর্্ম তরে ত্যজিতেছি প্রাণ, 
রাখি” পুর্ণ ভক্তি, প্রেম উভয়ের প্রতি" 
যদি নররূপে পুনঃ জন্মি ভূমগডলে, 

এই আশীর্বাদ, দেব! করুন আমারে, 

প্রজার মঙগল-ব্রতে সংযুক্তারে লয়ে, 
পা সারা করা পপ অর ভা ০ ভা পপ আপা ক রান ভাএজ | জজ 

* স্বামীর সহিত চিতারূঢা পত়্ী পরলোকে স্বামিসঙ্গ লাভ করেন, এই বিশ্বাসে মৃতের 
একাধিক পত্বী স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতেন। রাজপুঙতদিগের মধ্যে এই প্রথ! অতি প্রবল 
ছিল। উত্তর কালে চিতোরাধিগতি মহায়াণা সংগ্রাম লিংহের ২৫টী, মারওয়ারের রাজ। অজিত- 
সিংহের ৪&২টী এবং অন্বরাধীখখর মানসিংহের (পনর শতের মধ্যে) ৬*টা প্ী স্বস্বন্বামীর চিতায় 
আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া! উল্লেখ দেখা ধায়। 



উনবিংশ সর্গ। ৩৩৯ 

জম্মি যেন ভারতের রাজারাণী রূপে; 

পাই যেন গুরুরূপে পুনঃ আপনারে। 
হেরি এ যুদ্ধের ফল আধ্যস্থত যেন 

“ত্যজে জাতি-জ্ঞাতিদেষ ;- কি দারুণ তৃষা,__ 

পারি না কহিতে আর ।” 

কমগুল-জল 

আবার সিঞ্চিলা গুরু অধরে, ললাটে। 

ছাড়ি” শ্বাস, উদ্ধনেত্রে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, 

ধীবে কহিলেন বীর ;--- 

“অন্তকালে আজ 

চাহি, দেব! হক এই বিশ্বের কল্যাণ ; 

নাহি শত্রু, মিত্র, এবে , ঘুচে গেছে ভেদ ; 

স্থাবর, জঙগম আজ লুপ্ত প্রেমময়ে 1 

নীরব হইলা ভূপ! হেরিলেন গুরু, 
নিমীলিত হ'ল আখি, মৃদু হ'ল শ্বাস; 

কহিলেন ;- 

“এইরূপ রহ, বস! স্থির 3, 

এখন(ও) প্ররাধিক বহিয়াছে বেলা, 
দেখি আমি অন্বেষিয়া, পাই? যদি খু'জি' 

গাঙ্গেরকী-মূল, * ক্লেশ হবে উপশম ; 

পারিব লইতে তোমা” রাজধানী মাঝে ।৮ 

বাহির হইল! গুরু ; তন্ন তন্ন করি, 

অন্বেষিলা চারিদিক । প্রবেশিয়া গ্রামে 

কৃষকে, গৃহস্থে, বৈচ্ে স্ধাইলা কত। 
পপ জপ পথ 

* খঙ্গাদিচ্ছিন্নগাজস্য-তৎকাল-পৃরিত-ব্রণঃ 

গাজেককী-মূলরদৈর্জীয়তে গতবেদন:। বনৌধধিদর্পণম্। 
"গাজেকফী নাগবলা" বাঙ্গাল! নাম গোরক্ষদ্ধাকুলী, এক স্ত্রীতীয় বেড়েল। 

৯ শব্দ ৬৯ | বউ 



৩৪০ পৃরথীরাজ। 

বনু শ্রমে, অবশেষে, ইপ্সিত ওষধ 
লভি, ছুটিলেন, হর্ষে, প্রাস্তরাভিমুখে। 

অকস্মাৎ কণে তা'র করিল প্রবেশ 

তুরুকের জয়রব। অশ্বারোহিদল, 

দেখিলেন, মহাঁবেগে, ছুটিতেছে দুরে ; 
অন্যদিকে হেরিলেন, ক্বন্ধে তুলি" শব, 

ভীমকায়া, রুদ্রমুর্তি কাপালিকা এক 
ছুটিয়াছে ঝড়বেগে। চিন্তান্বিত গুরু, 
ফিরিলেন দ্রতপদে অশ্বথের মূলে । 

কিন্তু কোথা? পুথীরাজ ? চুর্ণিত কুটার, 
তৃণ, পত্র, শোণিতাক্ত, রহেছে ছড়ায়ে ; 

রক্ষক প্রহরিদয় ছিনশির হয়ে, 

রহিয়াছে ভূপতিত। স্পন্দহীন গুরু, 
ললাটে রাখিয়া কর লাঁগিলা কহিতে ১-- 

“এই কি করিলে, দেব! এই হ'ল শেষে! 
ডুবিল হিন্দুর নাম এত দিন পরে ! 

পাঁতকের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল কি বিধান ?” 

ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্তিলা' গুরু ;, 

সহসা পড়িল দৃষ্টি দিল্লীগামী পথে ; 
হেরিলেন ঘনীভূত রক্ত বিন্দু বিন্দু 
আছে পড়ি” বহুদূর । চি্তি' ক্ষণকাল, 
করি' পরিমাণ বেলা লক্ষি” দ্িবাকরে, 
ছুটিলেন গুরু সেই চিহ অনুসরি, | %& 

০০০ ক ১ আরা পপ উনার ভাপ আস পি পপির শসা 

11210 02) ৬৪10 (5০০1৭) 00107151016 1010 059 59? 5600805. 
11120 020 100 (15001000715 00015 12410100055 7০২ 58001)05, 
[11 0510065 001551510 11285210৩ 50161109 170169--1০৮, 1919, 

এই গণনা অনুসারে দিল্লী ও তরায়াণের « অর্থাপথ, নুন্যাধিক ৪২ মাইল, কাব্যোক্চ সময়ের 

মধ্যে অতিক্রম করা সম্পূর্ণ সম্তাষা & 



উনবিংশ সর্গ। ৩৪১ 

ত্যজি সে বিজন দেশ, এস, হে পাঠক! 
যাই চলি" দিল্লীমাঝে, রাজ-অন্তঃপুরে, 
দেখি গিয়! কি করিছে সংযুক্তা মোদের । 

তৃতীয় প্রহর নিশা হয়েছে অতীত, 
হজ্ভাহীন, স্তব্ধ দিল্লী। এসেছে সংবাদ, 

তরায়ণে তুরুকের হইয়াছে জয় ; 
কিন্তু কেহ নাভি জানে কোথা? পৃর্থীরাজ, 

সমধি, গোবিন্দ কোথা” । তুরুকের সেনা 
পাছে আসি' রাজধানী করে আক্রমণ, 

'তাই দিল্লীবাসী যত সতর্ক, শঙ্কিত। 

অবরুদ্ধ পুরদ্ধার ; গৃহস্থ, বণিক্, 
নিজ নিজ কক্ষে সবে লাগায়ে অর্গল, 

রহেছে নীরব, স্থির । নিদ্রামগ্ন কেহ, 

অনিদ্র যে, সেও আছে নিদ্রা-জড় প্রায়। 

গভীর নৈরাশ্য, শোক অমানিশ] হ'তে 

গাঢ়তর অন্ধকারে ঢাকিয়াছে পুরী । 
্রস্ত পুরবাসী, যেন, শুনিছে শ্রবণে 

কর্কশ যবন-ল্ডেরী, অশ্ব-খুরধবনি । 

ভাঁবিতেছে প্রতিজন, দ্বারদেশে আসি, 

বিকট রাক্ষস এক রহেছে দীড়ায়ে, 

বদন ব্যাদান করি? । শক্তি নাহি কা'র(ও), 

উচ্চে*কহে কথা, শ্বাস নিক্ষেপে সবলে । 

জনশূন্য রাজপথ ; নগর-রক্ষক, 

অন্ত্র লয়ে, দ্বারে ঘারে রহেছে জাগিয়া, 

আলোক নির্বাণ করি” । নিস্তব্ধ নগরী; 

ঘাট, বাট, দেবালয় জনহীন সব। 



৩৪২ পূর্থীরাজ । 

অগ্রসরি,* ধীরে ধীরে, এস, হে পাঠক ! 

পশি দৌহে, ক্রমে, রায়পিথোরার মাঝে । 

গৌরবমণ্ডিতা পুরী, নিত্যোতৎ্সবময়ী, 
পৃথ্থীরাজসংঘযুক্তার শুভ অধিষ্ঠানে 
ইন্দ্রশচী-অধিষ্ঠানে অমরার সম | 
কোথা? সেই অন্তঃপুর নূপুর-শিঞ্জিত, 
কোথা” সেই দেবালয় সামনিনাদিত, 

কোথা সেই সৈন্যাবাস ছুন্দুভিধ্বনিত, 
কোথায় সে স্বখধাম ? ধ্বংসশেষ তা”, 
দুষ্প্রবেশ্য মানবের বৃশ্চিকে, ভুজগে, 

মুখরিত পেচকের অশুভ নিনাদে, 

আকীর্ণ কণ্টকী গুল্ে, জুষ্ট ফেব্রুপালে, 
হিন্দুর নয়ন করে বাম্পায়িত এবে। 

নিভৃত প্রকোষ্ঠি মাঝে, রাজ-অস্তঃপুরে, 
আসীনা সংযুক্তা, পৃথা। বাক্যহীনা দেৌছে ; 

25555599076 চপ: জপ পা 

* পৃ্ীরাজের নির্দিত দুর্গ ও প্রাসাদ রায়পিখোরা নামে পরিচিত। কুতব মিনারের সন্নিকটে 
ইহার যে ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে, তাহার এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া বায়।-_ 
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কিন্ত মুখপানে ধ্োহে চাহি' পরম্পর 

ফেলিছেন অশ্রুধারা । উঠি, মাঝে মাঝে, 
সংযুক্তা, গবাক্ষ খুলি”, দ্েখিছেন চাহি? 
'ফু'টেছে কি উষালোক পূরব আকাশে । 

অন্তঃপুররক্ষী, এক প্রাচীন সৈনিক, 
আসি”, হেনকালে, নমি” সংযুক্তার পদে, 
কাঁচলা বিনয়ে ১ 

“মাতঃ ! ক্ষমুন দাসেরে, 

আনিয়াছি কুসংবাদ। গুগুদ্বারে আমি 

“ছিলাম দাড়ায়ে একা ; শুনি? করাঘাত, 

হেরিলাম ছিদ্রপথে। যে ভীম! পিশাচী, 
আসি” মাঝে মাঝে, মাতঃ ! ভ্রমিত নগরে ; 

কহিল সে নাম ধরি* উচ্চে ডাকি” মোরে -- 

না৷ জানি, সে নাম মোর জানিল কেমনে, 

পজ্জ,ন ! রাঁণীরে তোর বল্ গিয়া স্বরা, 

শ্মশানে রাজার দেহ রহেছে পড়িয়া, 

ন৷ করে অন্ত্যেষ্টি যদি করিব ভক্ষণ । 

চকিতা৷ সংযুক্তা, পৃথা দড়াইলা উঠি” ;' 
চাহি” প্রহরীর পানে কহিল। সংযুক্ত ;--- 

“শুনেছ কি স্পষ্টবাক্য, দেখেছ কি তা'রে ? 

হয়নি ত ভ্রম তব বাদ্ধক্যে, তন্দ্রায় ?” 

কহিল! প্রহরী ;-- 

“মাতঃ ! হয় নাই ভ্রম: 
শুনেছি, দেখেছি স্পষ্ট । সে মুণ্তি বিকট 
ভূলিবার নহে কড়ু। নিরখিয়া তাঃরে 

এখন(ও) কাঁপিছে বুক, মুষ্টি শিথিলিত, 
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না পারি ধরিতে অসি; কি ক'ব অধিক ।” 

কহিল! সংযুক্তা ;-- 

“আমি যাইব শাশানে ; 

চল, দেখাইবে পথ ; তিষ্ঠ ক্ষণকাল; 
আ'সিতেছি আমি” 

বলি” পশি' কক্ষান্তরে 

ত্যজি' সে বসন সতী পরিল! আঁটিয় 
লোহিত কৌধিক বাস, দিব্য অলঙ্কার । 

পুজাপাত্র ₹'তে লয়ে সিন্দ,র, চন্দন 
বিলেপিল! ভালে, মাল্য পরিলেন গলে । 

লয়ে অসি, চণ্ন সতী কহিলা পৃথায় ;-_ 
“চল, দিদি! ইচ্ছা যদি দেখিবে আমার 

নব স্বয়ংবর, নহে এই শেষ দেখা ।৮ 

কহিলেন পৃ! ; 
“বোন ! চিন্ত! ছিল মোর, 

প(ছে ছাড়ি মোরে তুমি যাও একাকিনী ; 

কি সাধে রহিব গৃহে ? চল যাব, সাথে ।% 

' জোড় করি” কর রক্ষী কহিল! উভয়ে 

“রুদ্ধ এবে সিংহদ্বার। নগররক্ষক 

খুলিবে না যতক্ষণ না হবে প্রভাত । 

রাজপথে পদশব্দ শুনিলে প্রহরী 

আঁধারে হানিবে অন্ত্র। পারি নিরজনু 
পথ দিয়া উভয়েরে লইতে শ্মশানে । 

কিন্তু, মাত% শুনিতেছি তুরুকের সেনা 
আসিতেছে দিলীমুখে। একাকী কেমনে 
রোধিব, সহস। যদি পড়ে আপি" তারা ? 



উনবিংশ সর্গ। ৩৪৫ 

কহিল! সংযুক্ত ;--" 

“রক্ষি ! নাহি চিন্তা তব; 
থাকে যদি তরবারি ক্ষজ্িয়ার করে 

,কা”র হেন শৃক্তি যে সেস্পর্শে দেহ তার, 

যতক্ষণ থাকে প্রাণ ? আসে তুর্কসেনা, 
অকম্মাত মৃতদেহ স্পর্শিবে মোদের 1” 

»নিক্রমিয়! গুপ্তদ্ধারে তিন জন ভ্রুত 

ছুটিলা শ্মশান পানে । জনশুল্য পথ, 
না ডাকে কুব্ধুর, যেন, তা”রাও শঙ্কিত। 

, দুর্ভেছ্া আঁধার, শুধু, ঘিরি' জল, স্থল, 

রহিয়াছে পরিব্যাপ্ত । দেখায়ে শ্শান, 

দুর হ'তে, রক্ষী দ্োহে কহিল! বিনয়ে ;--. 

“অই জ্বলিতেছে আলো; শক্তি নাহি আর 

হইবারে অগ্রসর, মরিব যদযাপি 

আবার নিরখি তা'রে, ক্ষমুন কিস্করে।” 

সংযুক্তা, পৃথারে লয়ে, পশিলা শশানে ; 
কি ভীষণ দৃশ্ব সেথা ! চিতাশায়ী শব 
ত্যজি' শববাহী ভয়ে গিয়াছে পলায়ে, * 

শুনি, পিশাচীর স্বর। তাই, চিতালোকে, 

বিকট, ব্যাদত্তমুখ, অর্দদগ্ধ দেহ 

লক্ষিত হই'ছে কোথাঃ। পড়ি' নানান্থানে 
ভগ্রকুস্ত, খা, কন্থা, দগ্ধ কাষ্টরাশি। 
কোথা প্রকটিতদন্ত নরমুণ্ড পড়ি 
হাসে ব্যঙ্গচ্ছলে যেন। অঙ্গারের মাঝে 

শুভ্র অস্থিখগ্ড কোথা দীপিছে আঁধারে। 

নির্ববাণ-উদ্মুখ চিতা উপ্রে, কোথায়, 
৪8 
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ক্ষীণশিখা, ধূম-পাংশু-স্ফলিঙ্গ-মিশ্রিত। 
কোথাও বাবুল, শমী অস্পষ$ আলোকে 
আন্দোলিছে বাহু, শির প্রেতমুর্তি সম। 
গুল্ম-অন্তরালে, কোথা, আঁবরিয়। দেহ, 

ডাকিছে বিরাগে ফেরু খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্। 

কোথাও ভূগর্ভ হ'তে উত্তোলিত এক, 
স্ফীতোদর, ভুক্তবক্ষ, কৃমি-সমাকুল 

শিশুদেহ আছে পড়ি” । মাংস লোভে তা"র 

ধাড়ায়ে শ্মশানচারী সারমেয়দল ; 
কেহ গর্জে, ধায় কেহ শৃগালের পিছে। 
বহিছে দুর্গন্ধ বায়ু; ফাটিছে কোখায় 
ফট্ ফট চিতাকান্ঠ। অনভ্যত্তা দৌঁকে 
এ হেন ভীষণ দৃশ্ঠে, ভ্রাসহীনা তবু। 

অগ্রসরি” দুই জন হেরিলা, অদুরে, 

জ্বলিছে আলোক এক দপ্ দপ্ দপ ; 

স্থুবিপুল চিতা তথ! রহেছে সজ্জিত। 

সম্মুখে তাহার, দীর্ঘ জটা এলাইয়া, 
বন্ধমছে পিশাচী, নেত্রে জবলিছে অনল। 

শোণিতাক্ত, মুক্তকেশ, লম্বমান পড়ি” 

পৃর্থীরাজদেহ তথা । হেরিছে পিশাচী 
স্থিরনেত্রে, মুহুর্মুহু কুটিছে ক্রকুটা। 
দন্তে দন্ত নিম্পেষিয়া, প্রসারিছে কর ; 

চাহে, যেন, শববক্ষ বিদারিতে নখে। 

স্তস্তিতা সংযুক্ত! ; ক্ষণ, মন্্রমুগ্ধাপ্রায়, 
'রহিলা দাড়ায় ; অশ্রুহীন আখি হ'তে 
ঝরিল স্ফ,লিঙ্গ ; তন্ত কুন্ম-কোমল 
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হইল, সহসা, যেন, পাঁধাণ-কঠোর ; 
দুর্ছ্বয় কি মহাঁতেজ, প্রবেশি' অন্তরে, 
অঙ্গে, অঙ্গে বরাঙ্গীর সঞ্চারিল বল; 

' নিঃশঙ্ক, হুদৃঢ়পদে হয়ে অগ্রসর, 

কোষমুস্ত করি, অসি, কহিল! গম্তীরে ;-- 

“্ৰানবী, মানবী তুমি যে হও সে হও, 
চাঁহি না জানিতে আমি। পতিদেহ মম 
কর ত্যাগ অবিলম্বে ; নহে অসিঘাতে 

লুটাইব শির তব পতিপদতলে |” 
্রাড়াইল নিশাচরী, ঘুরাইয়া৷ করে 

প্রজ্বলিত চিতাকাষ্ঠ ; দস্ত কড়মড়ি+, 
কহিল গঞ্জন করি' ;-- 

ূ “কি বলিলি তুই ? 
কি বলিলি ? অসিঘাতে লুটাইৰি শির ? 

চিনিস্ না আমি মেঘ! ? আয় ! তবে, আয়, 

দেখি তোর অন্ত্রবল। না না, থা*ক্ থা+কু; 
পপয়েছিস্ বড় বাথা, বলিব না কিছু। 

কে আমি কহিব শোন্; আল্হ, উদ্রাল * 

ছিল দুই মহাবীর, শুনেছিস্ নাম ?” 
পিশাচী, উন্মত্তাপ্রায়, লাগিল ডাকিতে ; 

'আয় আয় আয়' বলি ; কহিল আবার, 

দুই হাতে আপনার স্তন ছটা ধরি? ১--. 
“তা'র! পুজ্র মোর, এই স্তন দিয়া দেহে 

মানুষ করিয়াছিনু ৷ যুদ্ধে পৃর্থীরাজ 

বধ করেছিল দৌঁহে। তুই হতভাগী 
তা'দের মৃত্যুর কথা শুনি” ভাটমুখে 
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দিয়াছিলি ক্হার। করেছিন্ু পণ, 
সে দিন, যে দ্রিন আমি করিনু শ্রবণ 

কার্য তোর, ছু'জন।রে এক চিতাপরে 

উঠাইব ; পণ মোর পুর্ণ এত দ্রিনে। 
শোন্ তুই, কি কঠে|র সাধিয়াছি তপ; 
শ্মশান করেছি গৃহ, শিবা সহচরী, 
মহামাংসে, মদিরায় পুজেছি, নিশীখে, 
শ্মশীন-কালিক। মায়ে। চিরি' বক্ষ মোর 

ঢালিয়াছি রক্তধারা দীপ্ত হোমানলে, 

সগ্ঘঃ-ছিন্ন নৃমুণ্ডের মেদ, মজ্জা সনে। 
অই দ্যাখ্, স্থৃগরসন্না সাধনায় মোর, 
তাই, আবিভূ্তা দেবী। নহে নবঘন, 
জননীর শ্যামরূপ ব্যাপিয়াছে নভঃ ; 
ও নহে বিদ্যুৎ, জিহবা লোলে লক্ লক্, 

তোদের শোণিতধারা-পাঁন-অভিলাষে। 
কি কাজ বিলম্বে? কর্ জনম সফল ; 

এই তোর পতিদেহ ত্যজিলাম আমি, 

সাঁজায়ে রেখেছি চিতা, ওঠ্ তারে লয়ে ।” 
সংযুক্তা পৃথার পানে কহিলা চাহিয়া; 

“সময় হয়েছে, দিদি ! কি বলিব আর? 
যাঁর তরে সংযুক্তারে স্জেছিলা ধাতা, 
চলিল সে তা'র সঙ্গে। পুণ্যবতী তুমি, . . 

যাঃবে যবে স্বর্গলোকে, দেখা হ'বে সেথা" |” 

সন্বোধিয়া পিশাচীরে জিজ্ঞাসিল! পৃথা ;-- 
“পার কি বলিতে তুমি চিতোরের পতি 
জীবিত কি মৃত? তীা'র জান কি সংবাদ ? 
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সৃত যদি, দেহ তা"র পার কি দেখা'তে ?* 
কহিল পিশাচী ;-- 

'আহা ! পৃথা বুঝি তুই ? 
* বড় ভাল মেয়ে; তোর স্বামী ছিল ভাল; 

পড়ে আছে তরায়ণে, সরস্বতী-তীরে। 

শকুনি, শৃগ।লে যাহা রাখিয়াছে শেষ, 
পাঁঁবি তা'ই, আয় তুই, আয় মোর সাথে।"% 

ছুঁটিল পিশাচী : পুগা, উন্মাদিনীপ্রায়, 
ছুটিল৷ পশ্চাতে । সেই ভীষণ শ্শানে 

' একাকিনী এবে সতী; পতিত সম্মুখে 

শোণিতাক্ত পতিদেহ, বিবর্ণ, বিকৃত । 

চারিদিকে ভ্রমে শিবা ; পক্ষ ঝাপটিয়া 

উড়ে নিশার পাখী ; শৌ শে! বহে বায়ু; 

মুমুযুূরি ক হ'তে আর্তধ্বনি সম 
কর্ণে যেন পশে স্বর। সম্মুখে, পশ্চাতে 

নাচে ছায়ারূপী প্রেত অঙ্জভঙ্গী করি৷ 

নাহি হেন বন্ধু কহে সমান্বীস-বাণী; 

নাহি হেন জুন তুলে চিতার উপরে 
ধরি” শবে। চতুর্দিক নেহারি” বারেক, 

কাতরা হইয়া সতী, জোড় করি, কর, 
লাগিল] ডাকিতে সেই অনাথবৎসলে, 

বিপন্নের বন্ধু যিনি; শুনিলা সহসা 

কে যেন কহিছে, “বসে! আসিয়াছি আমি । 

ফিরিয়! পশ্চাতে সতী হেরিল! বিস্ময়ে 

্ পৃথার সঙ্ন্ধ রাজস্থানের ইতিহাদ লেখক টড এইযপ লিখিয়াচ্ছেন ৫1719 (52010. 
91005) 06106 711002, 02 1)627008 006 921 15506) 1567 10055105191) * 

301950 1161 1010 00080 000 9776১, [8125020 ড০1, 2. 0, 277. 



৩৫০ পৃ্থীরাজ। 

দাড়াইয়! তূঙ্গাচাধ্য, কমগুলু করে, 

শ্রাস্ত, অবসন্ন, শ্বাস বহিতেছে ঘন। 

কহিলেন তুঙ্গাচাধ্য £- 

“সংযুক্তে ! তোমায় 

কি বুঝব % গুণে, জ্ঞানে নিরুূপমা তুমি । 

স্বদেশ, স্বধন্ম তরে চিরপ্রিয় তব 

করিয়াছে প্রাণদান ; ভাগ্যবতী তুমি। 
শেষ কথা তোমারে সে বলেছে জানাতে, 

যেন একাকিনী তুমি উঠ তাঃরে লয়ে 
চিতায়, মিলন পুনঃ হ'ৰে সূর্য্যলোকে ।৮ 

কহিলেন সতী ;-- 

“দেব! স্থসজ্জিত চিতা ; 

দি'ন্ অনুমতি, আমি করিব প্রবেশ। 

ক্ষণমাত্র প্রাণেশ্বর না হেরিলে মোরে 

হ'তেন ব্যাকুল, তবে বিলম্বে কি কাঁজ ?” 

কহিলেন তুক্গাচার্্য ১ 

“জান, বসে! তুমি 

আ্বুহত্যা মহাপাপ; সে পাপ আচারে 

দিতে অনুমতি চিত্ত হয় সন্কুচিত। | 

কিন্তু শান্তর, সদাচার কহে রমণীর 

সতীত্ব-রক্ষণ শ্রেষ্ঠ সর্ব ধন হ'তে। 
আসিছে তুরুক্, এই দিব্য কাস্তি তব 

করিবে বিপন্না তোমা” ; সভীত্ব রক্ষণে, 

বা থাকে উপায় অন্য, বিচারিয়া তুমি, 

কর যা” কর্তব্য তব, ক্ষমিবেন ধাতা 1 

ধরাধরি করি শর্ে তুলিল। চিতায় 



উনবিংশ সর্গ। ৩৫১ 

ছুই জনে। লয়ে সতী কমগুলু-জল 

সিঞ্চিল৷ পতির শিরে ; বসন-অঞ্চলে 

দেহের শোণিত-পঙ্ক ফেলিল! মুছিয়] ; 

,কগ হ'তে লয়ে মাল্য পরাইয়। গলে, 

অসি, চম্ম দিয়া করে প্রণমিল। পদে। 

তুঙ্গাচার্ধা-পদে পরে প্রণমিয়া সতী, 

উদ্দেশে প্রণাম করি মাতৃপিতৃপদে, 

স্মরি” ইষ্টদেবে, গ্রীতিপ্রফুল্প বদনে, 
বসিলা চিতায় উঠি”, স্াপি” ক্রোড়দেশে 
পতিশির, নিজকরে জ্বালিল! অনল । 

দেখিতে দেখিতে শিখা উঠিল আকাশে, 
ভশ্ম হ'ল দুই তনু প্রহরের মাঝে। & 

নীরব, নি্পন্দ গুরু দেখিল! ঈড়ায়ে, 

নির্ববাণ হইল অগ্নি; কমগুলু-জল 

সিঞ্চি” চিতাভল্ম মাঝে কহিল কাতরে ;--" 

“যাও পুথথীরাজ ! যাঁও সংযুক্তা স্থন্দরি ! 
সেই পুণ্যলোকে, যথা, নাহি পাপ, তাপ; 

নাহি জাতিধশ্মঘেষ, পররাজ্যলোভ ; 

নিত্যানিন্, নিত্যপ্রেম বিরাজে যেখানে । 

আমিও আবার, কিন্তু, মিলিয়া উভয়ে, 

রাজরাজেশ্বর, রাজরাজেশ্বরীরূপে, 
ক পপ আপা ক সপ পপি পীর | ০টি শীিবাপপ০ | শা? আপনর ০০০০০ 

* সংযুক্তার ৃ্ীরাজের সহিত চিতারোহণ ৃীরাজরাসৌ সম্মত নহে। তাহাতে জাছে 
যে সংযুক্ত স্বপ্নে এক ডাকিনীর মুখে পৃথীরাজের পরাজয় ও কারারোধ শুনিয়া সহস৷ প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিজেন। কিন্ত প্রামাণিক ইতিহাস আমার বল্পনা! সমর্থন করে। হন্টর সাহেষ লিখিকা- 
ছেন ২11) 1193, 0) 4,68105 98810 59600 20৮70 017 1116 1380198. 71100 5115] 

01196101200. 80006£ 05 06662160 2100 51910, 1015 1081010 101210855 01060 
1১6156]6 02 1015 10061751016. 0006 [00190 121015116 00. 329-330. 

পৃথীরাজ-রালোর ্পরৃষ্টী ডাকিনীকে আমি উর্দে্ঠানুরূপ মানবীয় আকার প্রদান করিয়াছি। 



৩৫২ পৃর্থীরাজ। 

এই আধ্যভূমি মাঝে ; করিও ঘোষণা 

দ্াড়ায়ে এ চিতাভূমে প্রজার কল্যাণ, 
অভয়-আশ্বাসবাণী। ভারত-সন্তান, 

লভে যেন, জাতি-ধন্-বর্ণ-নির্বিবিশেষে, 

সখ, শান্তি উভয়ের রাঁজছত্রতলে ৮ 

বন্ধাঞ্জলি তুঙ্গাচাধ্য, নতজানু হয়ে, 

চাহিয়া আঁকাঁশপানে, কহিলেন পুনঃ ;-% 

“হে বিশ্বব্রন্মাগ্ডপতি ! আন্তর্যামী তুমি; 

জানিছ অস্তর-কথ|। ছিল অভিমান, 

পৃর্থীরাজ, সংযুক্তারে লয়ে, পুনর্ববার, 
রাম-সীতা-বশিষ্টের দেখাব মিলন; 
ভাঙ্গিলে সে দর্প, দেব। দর্পহারী তুমি। 

কিন্তু যদি কন্মাজ্জিত থাকে পুণ্য কোন(ও), 

আমার, এ বাঞ্চ। তবে পুর্ণ কোরো, দেব ! 
পতিতপাঁবন তুমি, করেছ উদ্ধার 
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে 

উদ্ধারিও কৃপাগুণে। হিন্দু নর, নারী 

দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে, 

হি্দু-্র ছুর্পভি-ম্মুলে দুর্গত হিন্দুল্স » 
প্রাস্স্চিজ-অনন্তে দুঃখ5 চন্য হ'ব দুল । 

সম্পূর্ণ । 
4 

এক শিপসজ 

0181. 
বু মো সঃ ভদ রর 

চা ও 

*, ক ক্রুশ তা খ 

টে রি 
চান 2 7 

এ রখ চন ২০৩ 
্ ৯০ 



কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ প্রণীত 

গ্রস্থাবলী সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন । 

আঁবালব্ুদ্ব-বনিতার উপযোগী, বিবিধবিষয়ক এরূপ 

বিশুদ্ধ ও সন্তাবপূর্ণ গ্রস্থাবলী ব্গসাহিত্যে ছুল্লভ ; 
প্রত্যেকটা স্ব স্ব বিভাগের 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 

অভ্যন্তরে অভিমত দেখুন। 

প্রক্াশক- সংক্ফ্রুত প্রেস ডিপজিটল্লী। 

৩০ কর্ণওয়ালিস দ্রীট্, কলিকাতা । 

২ বপন সপ অসিত পাছত 

পৃথীরাজে প্রকাশিত ভারতমাতার চিত্র পাইবার জন্য অনেকে পত্র 

লিখেন। স্তুপরিচিত চিত্র-বিক্রেত। জ্ঞানচন্দ্র পাল ইহা! বিক্রয় করিবার 

জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রিত ক্লুরিয়াছেন। বাঁধাই ছবি বা অর্বাধাই কাগজ ১২নং 

লোয়ার চিৎপুর রোডে পত্র লিখিলে পাওয়া যাইবে। স্ুনার বাঁধাই 

কার্ডবোর্ডযুক্ত ছবি, আকার অনুসারে, ১/০, ১০ এ ১২। শু 

কাগজ %০ 



পৃথীরাজ মহাকাব্য সম্বন্ধে অভিমত। 
১৩২৪, বৈশাখ মাসের মালঞ্ে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন দাশগুপ্ড, এম, এ 

মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ "কবির সম্বর্ধনা” হইতে উদ্ধত । 

বিগতবর্ষে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার বড় একটি সিদ্ধি পৃর্থীরাজ। ইহা 
একখানি মহাকাব্য। বাণীর সেবক, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় এই অপূর্ব 
গ্রন্থের প্রণেতা । কি ভাষায়, কি ভাবে, কি আদর্শে-_এই গ্রন্থথানি বঙ্গ- 

সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে । যে যোগীন্দ্র বাবু তাহার যৌবনে 

মহাকবি মাইকেল মধুস্দনের জীবনী লিথিয়া বঙ্গ ভাষাকে সমলগুত করিয়াছিলেন, 
তিনিই, বার্ধক্যে, পৃর্থীরাজ রচনা করিয়া, মহাকবির আসন লাঁভ করিলেন । 

এমন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হইয়াঁও তিনি শান্ত, সমাভিত; বিনয় ও 
নত্রতার অবতার । তাহার অক্লান্ত লেখনী সহম্পথে মাতৃভাষার সেবা 

করিয়াছে, কিন্ধ একদিনের জন্যও কাহাঁকে বিদ্ধ বা ব্যথিত করে নাই। রুচির 

নির্মলতায় এবং সর্বত্র প্রসাদগডণে তাহার ভাষা অতি মনোজ্ঞ এবং অনেকেই 
ইহা! আদর্শ বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারেন । ইতিপুর্ববে অতি অল্প সময়ই তিনি 
কাব্য সাধনা করিগ্ধাছেন, তথাপি, বার্ধীক্যে, অসাধারণ কবিপ্রতিভার পৰ্রিচয় 

দিয়া, তিনি হেম-নবীনের সমপর্যযায়ে স্থানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

এ বয়সে এজাতীয় একপ প্রতিষ্ঠালাভ এদেশে খুব কম লোকের ভাগ্যেই 

খটিয়াছে। «*বঙ্গবাণীর অনাড়ম্বর নীরব সাধক, ধ্যানমগ্র তপস্থীর ন্যায়, সকলের 
অজ্ঞাতসারে এমন মধুচক্র রচনা! করিয়! তুলিতে পারিয়াছেন, ইহা! কবির অতি 
আশ্চর্য্য মন্ত্রগুপ্তির' পরিচায়ক । অনেকেরই বিশ্বাস যে মহাকাব্য লিখিবার 
যুগ অতিক্রান্ত হইয়া! গিয়াছে, আর একথা যে কতক পরিধাণে সত্য তাহাতেও 

সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সর্বত্রই এখন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র খণ্ড কবিতার আধিপত্য 

“নু প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর বাস্তবিক এই দারুণ জীবনসংগ্রামের 

'মধ্যে মহাকাব্য লিখিবার ধের্ধ্য, সংযম এবং ভাব ও চিস্তার সমগ্রতা রক্ষা করা 

অতীব দুর ব্যাপার । সুতরাং এ যুগেও ধেঞ্দেশে এবং 'বে ভাষায় পৃ্থীরাজ 

তুল্য মহাকাব্য রচিত হইতে পারে, সে দেশ এবং সে ভাষা! যে আমাদের, ইছা 

তাবিযা। আজ সীম ' গর্ব্ব অন্কুভব করিতেছি। মানবের গুরু মহাকবির1 যে 

দেশে জন্মগ্রহণ ফরেন সে দেশ ধন্য) আবার যেদেশে তাহার! তাহাদের 

জীবৎকালেই সন্মানিত এবং সম্পূজ্জিত হন, সেদেশ আরও ধন্য । সুতরাং 

দেশের স্ুুধীমগ্ডলী পৃর্থীরাজে্ কবিকে' 'কবিভূষণ” উপাধিতে ভূবিত করিয়া 
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যোগ্য পাত্রেরই সম্মান করিয়াছেন, এবং সে সম্মানে সমগ্র বাঙ্গাশী জাতি এবং 
বঙ্গভাষাও সম্মানিত হইয়াছে । 

গত ২৫শে মার্চ রবিবার অপরাহ্নে, কলিকাতা রামমোহন-লাইব্রেরী গৃহে, 
'ঘুগের গৌরব এই শুভ অনুষ্ঠানটা সুসম্পন্ হয়। কৃষ্চনগরাধিপতি মহারাজ 

ক্ষৌলীশচন্ত্র মভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কাশিমবাজারের মহারাজ 
সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় দেবপ্রসাদ 
সর্বাধিকারী, ডাক্তার সুরেশপ্রসাঁদ সর্বাধিকারী, মাননীয় ডাক্তার নীলরতন 

সরকার, অধ্যাপক ব্রজেন্্র নাঁথ শীল, রাঁয় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, কবিৰর প্রমথনাথ 

রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, পাইকপাঁড়ার 
কুমার মনীন্দরচন্দ্র সিংহ, (কলিকাঁতার সেরিফ ) শ্রীযুত হুরিরাম গোয়েক্কা, 

যুক্ত কঞষ্কুমার ঘিত্র, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্রোপাধ্যায় প্রভৃতি বছু লক্ষমী-সরহ্বতীর 
ববপুত্রগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন । 

সভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত প্রশস্তি পত্র কবিবরকে প্রদান করেন। 

বি, এ ইত্যুপাধিমঙ্িত মহাকবি শ্রীযুক্ত যোগীক্রনাথ বসু মহোঁদয়া় প্রশস্ত 
পত্রেমিদং প্রদতম্॥ 

পৃ্ণীরাঁজ ইতি প্রসাদমধুরং গম্ভীরভাঁবং মহা- 
কাব্যং ষপ্য মহাকবেরন্ুপমং ব্যাপ্রোতি কীর্ভ্যামহীম্। 
তশ্মৈ তে কবিভূষণেতি মতিমন্ যোগীন্দরনাঁথার্ঘতে ” 
প্রীত্যোপাধিরয়ং প্রদীয়ত ইহা শীর্ভিঃ সমং গৃহাত[ম্॥ 

শকাবা-১৮৩৮। »*সৌর ফাল্ুন-চতুর্থদিবসীয়া লিপিঃ। 

মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্বভৌমানাং 
সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যাক় শ্রীসতীশচন্দ্র বিস্তাভূষণ শর্মণ। | 

ইহাদের ব্যতীত নবদীপ, ভাটপাঁড়া, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি বহুস্থানের 

পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রচ্চিনিধিগণও ইহাতে শ্বাক্ষরকরেন। 

কবিভূষণ মহাশয় উত্তরে নিয্লিখিত বাঙ্গালা শ্লোকটি পাঠ করেন |, 
“শত ফুল ফুটি বনে ঝরি পড়ে অযতনে, 

দেবপদে স্থান যাঁর তা”ই ধন্ত হয়; 
আশিস-প্রসাদ লরি ৭ তেমতি এ দান কবি, 

.কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ, পাদপদো, প্রণময় |” 
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কবিবরের শিষ্, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি সোণার দোয়াভ, 
কলম গুরু কবিবরকে উপহার প্রদান করেন। সার আগুতোষ মুখোপাধ্যায় 

হাতে করিয়া এই উপহার তাহাকে প্রদান করেন এবং বক্ত তা-প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেন- পৃর্থীরাজ-প্রণেতা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে স্থান পাইযার যোগ্য। সভা 
পতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের অভিভাষণের প্রয়োজনীয় অংশ নিক প্রদত্ত হইল। 

“নুতন শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আমাদিগের হৃদয়ে নৃতন আশা ও নৃতন ভাব 
উদিত হইতেছে। পৃথিবীর আধুনিক উন্নত জাতির সহিত তুলনায় আমরা 

আমাদিগের হীনত। ও দীনতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।* প্রাদেশিক এবং 

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণত! অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতভূমিকে আমাদিগের দেশ 

এবং সমগ্র ভারতবাঁসীকে আমাদিগের জাতি করিয়! লইবার একটি আকাজ্ব! 

আমাদিগের মনে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে । সেই সঙ্গে আমাদিগের উদ্দেশ্য- 
সিদ্ধির পথে কি কি অন্তরায় আছে, তাহ! আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। * যে 

দেশে বেদ ও উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল যেখানে একদিকে বুদ্ধ এবং শঙ্কর, 
অপরদিকে, চন্ত্রগুপ্ত এবং পুরুরাঁজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশের এক্ধপ পতন 

হইল কেন, এই পতনের পর উত্থানের কোন উপায় আছে কি না, প্রত্যেক 
চিন্তাশীল হিন্দুরই ইহা এখন বিচারের বিষয় হুইয়াছে। আজ আমরা যাহার 
সম্মানের জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি, সেই মহাকবি তাহার অপূুর্ব্ব কাব্যে 
তাহাই অনিভব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের দোষ, গুণ সম্বন্ধে কোন কথা 

বল! আমার পক্ষে নিশ্রয়োজন ; কেন না যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এবং বঙ্গের প্রধান 
প্রধান সংবাদপত্রসমূহ পূর্বেই তাহা করিয়াছেন। বাঙ্গালা! সাহিত্যে খণ্ড- 
কবিতার এবং গীতি-কবিতা'র প্রাচুর্য দেখিয়া! ধাহার! মর্নে করেন যে, ঝাঁঙ্জালীর 
শক্তি হাঁস হইয়াছে, তাহারা আশ্বস্ত হউন। বাঙ্গালীর অস্তুনিহিত তেজ 

নির্বাপিত হয় নাই। পূর্থীরাজ মহাকাব্য নবধুগের গৌরব-কেতন রূপে 
, ৰাঙ্গালাসাছিত্যসৌধের শিরোদেশ অলস্কৃত করিবে ।” 

“কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়! এক্ষণে আমি আপনার 

হ্বগুণার্জিত উপাধিপত্র আপনাকে প্রদান করিব। যদ্দি আপনি এই উপাধিপত্র 

আমার হস্ত হতে প্রা্ড হইয়াছেন বলিয়া গৌরব বোধ করেন, আমিও ইহ! 

আপনাকে দিঙ্ে পারিয়াছি বলিয়া গৌরব বোধ করিব। আপনার কল্যাণ 

হউক । ব্রহ্মরূপিণী বাগৃদেবতার কৃপায়, সমবেত ব্রাক্ণ মণ্ডলীর আশীর্ববাদে 

এবং ভদ্রমহোদয়গণের শুভ ফামনার ফলে আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মীতৃ- 



ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত থাকুন এবং উত্তরোত্তর নূতন নৃতন সম্মান লাভ 

করুন, ইহাই আমার আশীর্বাদ ও আন্তরিক প্রার্থনা ।* 

অন্যান্য অভিমত । 

১। দশম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্ত্রীধুক্ত সার আশুতোষ 

মুখোপাধ্যায় তাহার অভিভাষণে এই কাব্য সম্বন্ধে এইরূপ 

বলিয়াছেন £-_-এখনও, এই ঘোর বিপধ্যাসের মধ্যেও, যে দেশে এবং যে 

ভাষায় পৃথথীরাজের হ্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই 

ভাষার শক্তি ঘে কত বিপুল তাহা মন্থিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে ।৮ 

২। ইহার বর্ণনা! বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অম তবখজীর পত্রিকা বলেন £_- 
৯ 132.01) 02009 1062105 ৬100 59206 56111105 100806106) 50006 ঠ10৬/- 

112 [9106015 016 600 17021017619 2170 00560105 70:558211105 8 075 

11002, 270,006 46501116101) 15 50 91510, 509 608 10 118101165 605 

75 158051 100901055 10100561685 11100 200 10051001011) 

01562170 70850 20079 59852000281 01 9810101009১ 005. 30012709015 

০1076 1901625 06 /10)61, (10 21115 [01609150009 0€ 009 1২9)- 

0009, 200 006 15091061091) 2০০০: €০ 61) ৮1060130109 219 

1১9510 017919110) 17855090107 009105560 ৮160 55801) 01501100159 

1101) 2100 517502 (1056 01705 1600, 0700 0810 17651 1১৪ 10৯ 01061, 

৩। ইহার সময়োপযোগিতা ও সান্বিকতা সন্বন্ধে নব্যভারত 
বলেন ৮--মার্জিতরুচি, ধিশুদ্ধভাঘ! এবং কাব্যোচিত সহ্ৃদয়তায় গ্রন্থকার 

ভারতবাসীকে উদ্ছুন্ধ করিবার এক অপূর্বব' সম্মোহন চিত্র অস্কিত করিয়াছেন। 

ভাষান্প বুঝাইবার শক্তি নাই ; ইহ! বর্তমান কালোপযোগী এক সম্মোহন মন্ত্র 1৪ 

* * স্বদেশ-প্রেমময়, সাত্বিকতাপুর্ণ এন্ধপ মহাকাব্য এদেশে আর প্রকাশিত 

হয় নাই।” 

৪1 ইহার চরিজ্রচিত্রণ সম্বন্ধে প্রবাসী বলেন £--পৃথীরাজ 

গোবিন্দ, মহন্মদঘোরী প্রভৃতি এঁতিহাসিক ব্যক্তির ও ৯৪ নৈপুপোর 

সহিত করিয়াছেন। * * পৃর্থীরাজের বীরত্ব, তাহার রার্জধর্মপালন শ্রদ্ধার 
উদ্রেক করে। সংযুক্তাঁও তেজন্িতায়, ধগ্রজাদের প্রতি বাৎসল্যে ও তাহাদের 

হিতসাধনে পৃ্থীরাজের উপযুক্ত মহিষী। * **্মনে হয় যে দেশে এমন রাঙ্কা, 
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রানী জন্মে, তাহার তুর্গতি হয় কেন? * * তুঙ্গাার্ধ্য ও তন্্রোপালিকা মেঘ 
কবির কল্পিত। উভয়েরই চরিত্র যথাযোগ্যরূপে, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া, 
কল্পিত ও বর্ণিত হইয়াছে । মেঘাঁর নামের সহিত, পুস্তকপাঠাস্তে, পাঠকের 
মনে ভয় ও ঘৃণা জড়িত হইয়া থাকিয়া যাঁর়। তাহার মাতৃত্সেহ ও ভীষণ গ্রাতি 
হিংসার সংমিশ্রণ কবির অপূর্ব স্থষ্টি। তুঙ্গাচাধ্য সাঁধুচেতা, দুরদর্শী, শ্বদেশ- 
প্রেমিক, ভগত্তক্ত মহাপুরুষ |» 

৫। ইহার এঁতিহাসিকতা৷ ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে হিতবদী 
বলেন £--কৰি কুত্রাপি অতিমানুষিক যল্প প্রয়োগ করিতে পারেন নাই, 

পদে পদে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্বীক্প উক্তির সমর্থন করিয়াছেন । এজন্য তাহাকে 

যথেষ্ট শ্রমন্ীকার করিতে হইয়াছে । তিনি যে সকল টীকা, টিপ্পনী সন্নিবেশিত 
করির়াছেন, সে গুলি পাঠ করিলে তাহার পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এত বন্ধনের মধ্যেও তাহার রসভঙ ঘটে বাই । 

তাহার তুলি কাঁনৈপুণ্যে ইতিহাস মনোহর বর্ণে সজ্জিত হইয়াছে; যাহা শ্বভাঁবত" 
নীবস ও বিরক্তিজনক তাহা ও মাধুর্যযময় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 

"কিমিব হি মধুরাণাং মগ্ডনং নারুতীনাম্।” 
৬। ইহার স্থায়িভাব সম্বন্ধে সপ্ীবনী বলেন £--*বছদিন পরে 

একথানি মহাকাব্য হস্তে পাইয়া আগ্রহের সহিত তাহ! পাঠ করিতে আরম্ত 

করি। প্রাঠ শেষ করিয়াছি, কিন্ত কি যেন এক অব্যক্ত এখনও দেখিতেছি-_ 
কি যেন এক আশা! এখনও প্রাণে জাগিতেছে। * * পৃথ্ীরাজমহাকাব্য জাতীয় 

জীবনের পতনের ন্ইতিহাস । মহাকাব্যের এমন বিষয় আর নাই। মেঘনাদবধ 

বা বুত্রসংহার পৌরাণিকী কাহিনী; তাহার সঙ্গে মানঘজীবনের বাস্তবু সম্পর্ক 

নাই। কিন্ত পূরথ্থীরাঁজ আমাদেরই একজন, তাহার পত্তন এআমাদের জাতীয় 

পতনের ইতিহাস । * * যোগীন্দ্রবাবু মহাকাবোর বিষয় যেমন নির্বাচন করিয়া- 

ছেন, তাহার শ্বাভাবিক কবিতৃশক্তিতে বিষয়টা তেমনই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। 

নানা রসের অবতারণায় ইহা মহাকাব্য হইয়াছে। বাঁজলাঁদেশ ধন্য ষে এমন 
একখানি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে ** যিনি এই মহাকাব্যের রচয়িতা 
তাঁহার আশা ক হউক 1” 

৭। ইহ*র মহাকাব্যোচিত গুণ সম্বন্ধে বঙ্গবীসী বলেন £- 
“আসলোচ্যকাব্য ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কাঁরে, ঝঞ্ধারে রসে, অঙ্কনে, বর্ণনে মহাঁকাব্যের 

মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে । এক্ষ একটা বরন! এমনই চিআকারে ফুটিয়! উঠিয়াছে, 



1৮ 

পঙিতে পড়িতে মনে হয় যেন রাফেলের না কোন চিত্রকর চক্ষুর সুখে ছবি 

অশকিয়া তুলিলেন। * গ্রন্থের আগে ও অস্তে যে চিত্র দেখিতে পাই, বাঙ্গাল 
সাহিত্যে তাহা! অতুল। ** এতদিন পরে প্রকৃত মহাকাব্য পাইলাম । ক * 

আলোচ্য গ্রস্থখানি মহাকাব্য বলিয়া! চিরপ্রশংসার্হ হইয়া রহিবে এবং কবি অমরত্ব 
লাভ করিবেন * তিনি চরিতলেখক; কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থ পড়িগনা নে হয়, 

তিনি ভবিষ্যতে মহাকবি বলিয়া চরিতে স্থান পাইবেন” 

৮। কাব্যের ও কবির ভাবিগৌরব সম্বন্ধে বেঙ্গলী বলেন $-- 
£]1) 10061000701 0106101), 01815050804 01501101101, 101111555 01 

০01)01106165 9100 11) 91000] 1501556101561010 0110061 8110. 0091011619 

0109 109013 09501565 [0106 1810160 10] (156 00850910015069 ০01 0৫ 

1105-9.0016, 175 9001)01) ক্* 29 101090151010610 01 [01015861 া. ও, 

11040) 81158. 000010199 2. 1)101011)10 1)1509 28100100001 [1056- 

৮/110615 2100 19116175118], 6510010017 11)0 ঠি0) 01101519706) 08160] 

[10081500105 51115 ৮৮০ 061195%6) 560016 10117110 2 001908 810)010 
11) 10010001691 50105 011392065৮1, 

৯। ইহার এঁতিহাসিক ঘটনায় কাব্যোচিত বর্ণসশর সম্বন্ধে 
সাহিত্যসমাজের মুখপত্র সাহিত্য সংহিত্ত। বলেন £_-কবির ভাবুকতা, 
স্বদেশ-প্রেম, বর্ণনাশক্তি, সৌন্দরধ্যবোধ, শবসম্পদদ বাস্তবিকই প্রশংসা । 

ইতিহাসের শুধ্ ক্কালে তিনি কেবল রক্তমাংসের যোজন! করেন নাহি, তাহাতে 

প্রাণসধগর পর্য্স্ত করিয়াছেন। বর্ণনাগুণে ঘটনাবলী যেন চক্ষের সমক্গে 

প্রতিভাত হয়; দেশক্ণালের ব্বাধা অতিক্রম করিয়া পাঠক কাব্যবর্ণিত চরিত্র 

গুলির মধ্যে আপনার সবত্বা হারাইয়া ফেলেন আমাদের বিশ্বাস এই মহা- 

কাব্যের আদর হইবে ; যদি না হয় তাহ! হইলে বুঝিব বাঁলালী পাঠক কাঁব্যামৃত 

রসাস্বাদের শক্তি হারাইয়াছেন।” 

১০। পাঠকেক হৃদয়ে ইহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তৎসম্বন্ধে 
কায়স্থপত্রিকা বলেন £__-“কবি, শ্বদেশ-প্রেমের উন্মাদনায়, আত্মহারা! হইয়া, 
উচ্চভাবপূর্ণ যে সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাহ! প্রত্যেক স্বদেশবাসীর ত্ুস্তস্থলে প্রবি্ 

হুইয়৷ দেশ-মাঁডৃকাঁর সেবায় আত্মনিয়োগে উদ দ্ধ করাইবে, রা ঠ উদ্বোধিত 
করিস! তুলিবে। & * উতৎকট কাবা ও কবিতার যুগে এক্ধপ একখানি উপাদেয় 
মহাকাব্য প্রকাশিত হওয়া বভাষা ও বাঙ্গাক্গীর মৌভাগ্যই বলিতে হইবে । 
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১১। ইহার ভাষা, ভাব, উচ্চ আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
অন্বিকাঁচরণ মজুমদার মহাশয় বলেন ১70 01755007 ০£ 1217 

28806) 701165 016 01061010 2110 59101100165 0 00০02106 21100%171 

50681705 025901095560 10) 09 13900211 15050526, *্* ** 2005 

£001701 15 5 00100106100 15019 110 136100511 11051510165 200 1015 

[)1252106 2.01)19501006106 ক % %* ডা] 51560 2, 10506 01010151010) 

10200610701) 15 5019 0 1596 29 10105 955 009 139100911 15059905 

51181] 105 210)61 116510 01 9001561. ৫ 

১২। ইহার উদ্দেশ্রের সার্থকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সার. আশুতোন 
চৌধুরী মহাশয় বলেন ৪-_পকাব্যথানি সর্বাঙ্নুন্দর হইয়াছে অনেক সময় 
দিয় পড়িয়াছি, তাহ! সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে ; * * পঞ্চদশ সর্ট ভারতবর্ষের 

সমসাময়িক অবস্থার বর্ণনা অপূর্ব হইগ্নাছে। আমাদের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত 
এখনও হয় নাই। কবে এই জাতি শুদ্ধ হইবে ঈশ্বর জানেন। আপনার 
কাব্যখানি পড়িয়া শুদ্ধির চেষ্টা প্রবল হইবে আমার বিশ্বাস ।” 

১৩। বাঙ্গাল! ভাষার বর্তমান অবস্থায় এরূপ কাব্যের প্রয়োজনীয়তা 

সম্বন্ধে রশয় বাহার শ্রীযুক্ত য্ুনীথ মজুমদার মহাশয় বলেন 
“] 17855 0009 010109001) 11101)5115) 2100 1525 10 25110515010 

0526 1015 51015100190. 210956, ৮/100১ 11155 100 17000015561 0501015 

1176 10:6591)6 0017016101) 01 091 0০669, ৮111 1)211] 5001 1000৮ ৮10] 

951151)0 1 ক] 10)0701651155 185 200501 ও 

১৪। ইহা বাঙ্গাল! কাব্যসমূহের মধ্যে যে স্থান লাভ করিবে, 
, ততসন্বন্ধে বঙ্গীয় নবম সাহিত্য-দশ্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় 
ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ মহাশয় তাহার অভিভাষণে 

' ব্লিয়াছিলেন £-_-শ্রীধুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রন্গর পরিশুদ্ধ ল্লেখনী হইতে সম্প্রতি 
পৃর্থীরাজ নামক যে এঁতিহা'সিক কাব্য প্রত হইয়াছে, তাহ! বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাব্যসমুহের মধ্যে মহনীয় আসন প্রাপ্ত হইবে।” 

১৫। হার বিভিন্নগুণ পধ্যালোচন! করিয়া অব্যর্থবাদী, খষিকল্প 

সার. গুকদাস বন্দ্]োপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন £-- 
“আপনি আমার নিকট হুইত্বে এই গ্রস্থের সমালোচনা! পাইবার ইচ্ছা! প্রক1শ 
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করিয়াছেন । কিন্ত আমি সমালোচক নাহ, একজন পাঠক মাত্র। তবে এই 
কাব্য পাঠে এতই আনন্দ লাঁভ করিয়াছি যে, সমালোচক হইলেও, কিয়্ৎকাঁলের 
জন্য, সমালোচনার প্রবৃত্তি ভুলিয়া যাইভাম। ইহাই আমার পুর্থীরাজ কাব্যের 
সমালোচনা । 

পদলালিত্যে ও অর্থগৌরবে, ভাষার সরলতাপূর্ণ মাধুর্য্য ও ভাবের বিশদতা- 
পুর্ণ গাস্তীধ্যে, ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যে ও আখ্যায়িকার রচনা-পারিপাঁট্যে এবং 
প্রকৃতির শোভাবর্ণনে ও চিত্রিত চরিত্র প্রস্কুটনে__এঈ সমস্ত সদ্গুণে- পৃ্থীরাজ 
প্রথমঞেণীর এক খানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া অবশ্তই পরিগণিত হইবে। পৃর্থীরাজ- 

কাব্য প্রণয়ন করিয়। আপনি বঙ্গসাহিতাকে প্রভূত সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন ।” 

পৃ্মীরাজ এবং কবির দ্বিতীয় মহাবাকা শিবাঁজী পরস্পর নিত্যসম্্ধ । 
একখানির সঙ্গে অপর খানি না পড়িলে পাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। 

সাহিতিক, 'স্বদেশ-প্রেমিক, সমাজ-সংস্কারক প্রত্যেকেরই এই দুই 

মহাকাব্য পাঠ অবশ্য কর্তৃব্য। 

শিবাজী মহাকাব্য সম্বন্ধে অভিমত । 
1115 1311 এ একিটীরিঞি9 2 107)0 0006 50610059006 06918 ০01 

[10850102170 [0125116520০ 165 57001) 210 11151011110 0025051001505 

11) 130175911, 01560106190 0£ 910159]1 15 1200950 216027176 770 

01085510251, 01706 5519 255 9105251)6 21)0 10015 55 8117705 101169010 , 

2100 0100 ৮/1)015 ৮/০9116 15 11105026650 ৮7161) 001910975 151501651 দহ 

91004 ০010061))00121 15151910665, ৬৬০052০1911 00005 2100 

900071005 ৮110515 2 13017521109 90001565005 [819610 5%:80)01৩ 

০1৬1. 13056 500 %0091109%5 11) 1015 5351694 19069125105. 

1] 21172732216 14৯11 72৮০110 015 0০০00 

1115 ৪0000117095 91)0%/0 01886 50150010 01385610701 191000209, 

2121)090101 01501100619105, 10101106550 561)610051)655 01956 580) 

06 1)0010091) 01321806615 2100 90191110010 01 0100051)6 ৮1010) 915 1015 

০৮1, 01181105019 5256 2100 12০1003 96513 [93511052655 00199510- 

006 0119 09017 2097 68,01) 221)00 0199275 2. ৬1562. 01 61011111100 1658556, 

4159 06501100092 15 50 51517 2100 11611159026 509 158051 

1107211079১ ড71)517 00115 01000001006 017500915) 53 রঃ 10) 01721 

01501) 05119. 1) 129০0 %/111 00 09006 105 25 21596 5,559 

(০ 6135 13217052811 11651950016 

ন্ 



॥/০ 

শা [71100 71487107206 5 2 0005 ৮/০ 

11101016111 501) 11) 01061010, 10 00100906101) 2070 55060010102 870 15 

0650106015 ৪ 09015 19 70955655. 1765 (1120 10961) 17000 [5৮৮ 09015 1২ 

0০99110 10 17929 [1)15 706981016 0017671006101) 00 11)01971015101 01) 

[0০0,115 10150015 121101)711560, 00605 5[11160811550- 2011৫ 

[1010 93 1615, 06 199 158.0110) 21656 10095015591 12956210] 

8120 901)0121 2591১ 1176 ত11015 67100 10285 20000610005 ছাছ1ডি- 

170 (00011 01 2 18,5661-1১092 60 11)061 16 1110515011)1 95011081115 

4511 5 101101)01055৭5 ০01001) 17005917001), 1091100101017515 01910960, 

001] 01 919 2100 [00661081 11691)5165 8170 116)510701905 7700 

00175110115 0105011055560 108,597055 10911) 06 05501119010 01)611151 

21000100110 5৩/0611295.+5 ক *% রঃ 

৬০ 00 10০96 1)0৬ 10101 00 5010115 00051 10 15201 01 

15009806) 06 00115100506 0069 ৮019-101060105 0821) 01 076 

11101১15161001905 68101) 01101560110] 170091170761010007016590 ৮11 

15107056501 01)6 065061001 061-010, 2102 1111756176101)9) 210150107811)' 

70628061001 2100: 101569171075115 70001565) 580, 00101021 0101771700 1] 

৮৪1016 01 5. 00051 170151015 ৮0115? 

717৮1190148 1555 তরি ৮৬015600076 0015101780২ 
2170 501)01915 195 10201) 12569160077 217010012117105 210 1015101121)5 

1) 2, ০11010291, 019 8100 10020061-97706 525১10750591 19105917100 

05৮ 0115 17১০966 ০0 45101571100 115 19906195110 21) ০1017101311) 

(95081781110 2100 ০01)৮110011)5 10072111001 

19 9০০910 15 5019 69 /11) 15 585 10 605 0361071110801112 

[00110 55 59911 295 115 10150906950, 21)0 56006 283 21910111005 

[01906 10 135108911 1169151010, 

11702 8101) 1২2৬ 11:-7117 70211129100, 1)15001010 

5100161010১ 005 016 01 095৮১ 0178 0591 10952 06 05010111019 চ517101) 
$9 170 8.0210 00 510981 00170165580 00101752151 00100101760 ৮৮111) 

0৫০ 70০01101091 10510156510 1109 4259116 19 0011156 1019 1515 091610105 

[0 075 0936 20521)0506 10 01055515106 01 075 ০0010, 

৬৬৪ 15910 08016 0010) 01)0100 002 ঠিটোতে 50100100655 017 75 0091 

1715601:5, ০9০০013150 /100 0170010105051090 ছি.005 2100 05115) 85 010৩ 

13118117 রি 0১9 16550105 170810250 10 ০০৫ ৪0017011961)? 

01556107650 (০ 95 10 2. 1101) [09261081 291, 0116 010210001 91)1 

1170019 8100 15 1700 695117 (018০0665175 815 1105517 €০ ৪. 09601) 



17৪ 

10710110659 01 01051001000 700 01০0900 8.1950105 60501. 0158 

85 216 112001105০1 ]19811015 1321981581)109) ৪৪ [০6108] ০01220১০0- 

91119105, 1615 (10910 17156001081 ৮9102571010] 151156196০0 70:0৮ও 

[7051 21)1011)ঠি, 

সঞ্জীবনী :-৫শিবাজী নিরাশীন্ধকীর-সমাচ্ছন্ন হতাশ্বীস প্রাণে আশীর দিব্য 
জ্যোতি লইয়া আগমন করিয়াছে । মৃত জাতিও জাঁগিতে পারে, শিবাজী 

মহাঁকাবোর ইহাই বার্তা। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাও যে মহা 
জাতিতে পরিণত হইতে পারে, শিবাজী এই শিক্ষাদানের জন্য অবতীর্ণ 
হইয়াছে। এই মহাঁকাঁব্যের বিষয় প্রাণউন্মাদক, ভাষা তেজোময়, ভাব 
চিরস্থায়ী। যে এই গ্রন্থ পড়িবে, সে কিছুদিন তন্ময় না হইয়া থাকিতে 

পারিবে না।৮ 
মালুঞ্চ £--যোগীন্দ্র বাবুন্ধ পৃথথীরাজ দেশের লোকে অতি আদরে গ্রহণ 

করিয়াছে । এইজন্ত প্রভূত সম্বর্ধনা সহকারে তাহাকে কবিভূষণ উপাঁধিও 

দেশের বরেণা পুরুষগণ দিয়াছেন। ভাবের মহত্ব, রচনার প্রশীস্ত মাধুর্য, 
স্থানে স্থানে তুরঙ্গায়ত চ্ছাসের অনুরূপ চিত্তস্তস্তনকর মাহমাময় গাস্তীবা, 

আর এঁতিহাপিক চরিত্র সমূহের উজ্জল চিত্র এবং ঘটনাবলীর উজ্জল জীবস্ত 

চিত্রবিকাশ প্রভৃতি বে সব গুণে পৃথথীরাজ পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাঙী হইয়াছে, 

শিবাজীতে ও সেই সব গুণ সমানভাবে বর্তমান । সময়ের গতিতে কবির 

প্রতিভা ক্ষীণ হয় নাই, বরং আরও স্ফুরিত হইয়াছে। 
প্রবাসী £--আমরা যে শত পাপে পাপী, আমাদের পরাধীনতা, দাসত্ব, দারিদ্র, 

দৈন্ত, ছুর্ভিক্ষ, ম্হামারী,' অপমৃতা, হাহাকার প্রভৃতি ষে আমাদের জাতীয় 

পাপরাশিরই প্রায়শ্চিত্ত, এ কথা ধোগীন্দ্র বাবুর পূর্বে কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ 

লেখক এন্ধপ জলস্ত ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। সকলেই 

আমাদের অতীত শ্বর্ণুগের (ম্বর্ণমুগ ? ) বর্ণনায় ব্যস্ত ছিলেন, যেহেতু তাহাতে 

জাতীয় আত্মাদর, পুষ্ট হয়, ও করতালি এবং অর্থ উভয়েরই লাভ হয়। 

পক্ষান্তরে জাতীয় দোঁষোদ্ঘাটন-চেঠীয় স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসা অপেক্ষা 

নিন্দা লাভের সম্ভাবনাই বেশী । এই লাভ-ক্ষতিমূলক, পাটরোরারি বুদ্ধিকে 

সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া, সৎসাহসে নির্ভঃ করিয়া, সত্য কথা বর অগ্রসর হুইয়। 

যোগীন্্র বাবু ষে প্রকৃত শ্বদেশ- ছিতেরিতা দেখাইয়াছেন, অতীত গৌরব- 

দ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহ! বস্তুতঃ দুল্লভি | আমাদের জাতীয় পাপগুলি 
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কি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'শিবাঁজী” হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে পাওয়া 

যাইবে_যীচারা আরও বিস্তৃত ভাবে জানিতে চাহেন তাহার! পৃর্থীরাজ' 
শিবাজী উভয় গ্রন্থের মূল্যবান এঁতিহাঁসিক পাঁদটাকাগুলি মনোযোগ সহকারে 

পাঠ করিবেন,-পাঠক গ্রন্থকাঁরের অশেষ অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও বিষয় 

সন্গিবেশের শৃঙ্খলা দেখিয়া বিন্মিত হইবেন এবং বু আবশ্যকীয় তথ্যদ্বারা 
্বীয় জ্ঞানভাগার পুর্ণ করিতে পারিবেন। সুললিত গান্তীর্ষ্য পুর্ণ, বিশুদ্ধ ও 
ভাবগর্ড বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত ; কাস্তার, কানন, রাঁজসভা, নদী, *দেবালয়, 

যুদ্ধক্ষেত্র, তীর্থ, মেলা, সর্বপ্রকার চিত্র বথাবথ বর্ণবিস্তাসে সজীববৎ 

প্রতিফপিত করিতে ইহার তুলিক! সুনিপু। 

নব্যভারত 2-_সঘী বাঈএর উক্তি পড়িতে পড়িতে চক্ষে জলধারা বে 

এরূপ সহ্ৃদয়তা, ধর্ম্মোপদেশ, এরূপ পতিভক্তি এ দেশের ক্লোন গ্রন্থে দেখি 

নাই। ক * যোগীন্্র নাথ এ্রতিহাসিক কাব্য রচনায় এ দেশের সর্ব? 

কবি। * * পুথীরাজ ও শিবাজী ভারত-অভ্যুত্থান মহাযজ্ঞের ছুই মহ! 
আহতি। * * জাতীর উথ।ন যাঁদ এদেশে কখনও হয় এই দুই জমুল] 

গ্রন্থই তাহার সহায় হইবে। যোগীন্ত্রনাথ জীবনব্যাপী শপপ্যার ফলে যে 
আহ্ছতি দিলেন, ভারতবর্ষ সেই আহুতিতে ধন্য এবং কৃতার্থ হুইফ়াছে 

এবং বজগতাষা! গৌরৰান্ধিত হইয়াছে) যোগীন্ত্রনাথের জীবনধারণ সার্থক 

হইয়াছে । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা £_যোগীন্ত্র বাবু এই গ্রন্থে তাহার প্রতিভার সুন্দর 
পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইহাতে কবির 
পরিশ্রম ও উদ্দেশ্য সার্থক হুইয়াছে। 

, এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তীবহ ঃ-_পুস্তকখানি পড়িক্া' বড়ই 
প্রীত হুইয়াছি। এই পুস্তকের প্রশংসার শেষ করা যায় না। ফলত: 

বর্তমান কালে সামাঞ্জিক প্রবন্ধ, শ্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং 'শিবান্তী 
মহাকাব্য” যুবকদিগের সর্বোৎকৃষ্ট পাঠয বলিয়াই মনে হয়। ছত্রপতি মহারাজ 

শিবাজীর পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে লিখিত এই মহাকাব্য বাঙ্গালীর খরে ঘরে 

পঠিত হুউ্ এবং হিন্দী ভাষায় অনুদিত হইঙ্লা উত্তর ভারতের সর্ব 
প্রচারিত হউক । 

ছাপা, ছবি, বাঁধাই উৎকৃষ্ট মূল্য ২।০ টাকা 
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কবিতানুবাঁদ কঠোপ নিষ€ | মুল ও ব্যাথ্যা সম্থলিত। 

উপনিষৎ হিন্দুশাস্ত্রের সার। এমন হিন্দুস্তান কেহ নাই, উপনিষদের মর্ম 
অবগত হইতে ধাঁছার ইচ্ছা না হয়। কিন্তু ইহার ভাব সহজে বোধগম্য নয় 
ভাবিয়া অনেকেই ইহার আলোচনায় সঙ্কুচিত হন। বর্তমান অন্নবাদ সে অসুবিধা 

দূর করিবে। গৃহী এবং সন্গ্যাসী, জ্ঞানা এবং ভক্ত, ভাবুক এবং কর্মী সর্বশ্রেণীর 

শোক ওই অনুবাদ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন। গীতার সঙ্গে এই অস্মবাদ 

প্রতোক হিন্দু সংস]রে নিত্য পঠনীক্ ; শ্রাছে ত্রাহ্মণপপ্ডিতকে দানের উপযোগী । 
স্বগীয় সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ;১--*এই অনুবাদ যেমন সরল ও সুমিষ্ট 

তেমনই আবার মূলের সম্পূর্ণ অন্গামী। এরূপ রচনা কেবল আপনার সিদ্ধ 
হস্ত দ্বারাই সাধ্য। এই কবিতান্ুবাদ বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ও সৌষ্ঠব বিশেষরূপে 
বন্ধিত করিয়াছে । এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্য ভাগারের একটা মহামূল্য রত্ব 
বলিয়৷ পরিগণিত হইবে ৮ 

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত পুর্ণানন্দ স্বরূপ এম, এ )-_“আশা। করি, গীতার ন্যায় ইহা 
বঙ্গের গৃভে গৃ্ধে প্রত্যহ পঠিত ইইবে |” 

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর )--“পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম 3 
বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে । 

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্বভূষণ ;--“আপনার প্রাঞ্জল ও মধুর অন্থবাদে বিশেষ 

ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।” 

শ্ীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 1. ২. ;--“আপনার অগ্কবাদ স্বৃন্দর হইয়াছে ।» 

ত্বগীয় হৃষীকেশ, শান্ত্রী, 'ভাটপাড়। ;--উপনিষদের ভাষার যে এরূপ সরল 
বাঙাল পদ্যে অনুবাদ হইতে পারে, ইহা আমি আদৌ কল্পনা করিতে পারি নাই। 

পাঠ কারবার সময় উপনিষৎ পড়িতেছি, কি কাব্য পড়িতেছি, অনেকস্থলেই* 
ভাহা স্থির করিতে পারি নাই। এত ন্ুন্দর ও মনোরম হইয়াছে যে, অনেক 

মন্ত্রের অনুবাদ ছুই ক্কিনবার পড়িতে ইচ্ছ! হইয়াছে” 

শ্রীযুক্ত অশ্থিনীকুমার দত্ত 1. 2.» বরিশাল "আপনার কঠোপনিষৎ 

সুন্দর হইয়াছে ।” 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচাধ্য 1. &.. , প্র্ঠাগ “আপনার 

অনুবাদ অতি উৎরুষ্ট হইয়াছে। এইকুপ অন্বাদ দ্বার] বঙ্গীয় সাহিত্য সম্পত্তি 

শালী হইবে ।” 

গু 
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শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ব ১__পঅদাাপি কেহই ছরধিগম আগমসাগরে সেতু 
বাধিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহার স্থত্রপাত করিলে।” 

ভীষুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, ঢাক ;--“আঁপনি এই ছুরূহ কার্য্য যেরূপ হৃদয়গ্রাহী 
ভাবে সুমম্পন্ন করিয়াছেন, তাহ! প্রকৃতই বিশ্ময়্জনক। ন্ুকঠিন আবরণযুক্ত 
দুর্তেস্ক উপনিষত্রূপ অযৃতফলকে বিদীর্ণ করিয়া আপনি তা সাধারণের 

আসম্বাদনের উপযোগী করিয় দিয়াছেন । আপনাকে ধন্যবাদ ।” 

মহামহোপাধ্যায় ম্বর্গীয় শিবচন্দ্র সার্ধতৌম মূলাজোড় ;--৭বেদালীষ্ভূত এই 
শান্তর হদয়ঙ্গম করা সাধারণের দুরূহ বলিয়া আমার ধারণা | ০ এই দুরূহ গ্রন্থের 

অর্থলম্পদ অন্ু্ রাখিয়া আপনি যে ইহার জটিলতা নিরাঁসে কৃতকার্য হইয়াছেন, 

ইহাই আপনার অন্বাদের প্রশংস1 1৮ 

শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর--পভাঁষা সরল ও প্রাঞ্জল; অনুবাদ সর্বাংশে 
স্থখপাঠ্য ।* 

নব্যভারত--কঠিন দুরূহ উপনিধদের কথ। এমন সরল, প্রাঞ্জল, নিগ্ধ, 
সুললিত বাঙগালায় প্রকাঁশ করা যাইতে পারে, তাহ! কল্পনায়ও ভাবিতে পারা 

যায় না। যেগীন্দ্রবাবুর লেখনীধারণ ধন্য ! 

সঞ্ীবনী- "কোনও বৈদিক গ্রন্তের এরূপ অনুবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি 
নাই। জটিল ভাব যে এত সুখবোধা, সরল করা যাইতে পারে তাহা আমাদের 

ধারণা ছিল না। 

হিতবাদী-_-“অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে । তত্বজিজ্ঞান্গ পাঠক এই 

'পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন । 

77. 911২ 15517 1)11/চাংছ 01199 0, 16 58 
00050 ৮৪10181)15 00100111000101) 0 1610511 1166151015 200 ৮111 106 

/1009005 705 5551 90461) 01 1111)00 101)119501)175, 

131) 1317001১111 ঠা 13051 তা, ৮, 21776 5901) 

217 210501158 2170 91050012,0156 (15850155011 0110 01 (119 070990 0101- 

0016 10181101155 01101017021) 15170715055, 9/110161) 11) 2 19760856 800 

[01 5. 0911900০911) 01 ৬1101) 1095০ 750050 11)10 0১5 071018595 ০01 

11) 70250, ০০0, 06 010051)6 00:5/810 11060 0176 1101) 01 07651151106 

0797, 0155564 দি, ৪ 5811) 10101) 16191109075 01771710070 076 751001916 

91109110115 01 05 07010815 ৯1115 71559851175 0105 50176 %10)11)515 

2110050 810721৮5] 6০ 076. - 
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171 বি জে একাত  ত0)6 07105156101 15 01505165100 

[10130012097 ০9010101765 0106 07210050106 0135 61910 ৮/10 05 

(06101 ০01 01)2 1110, 

ইহার লাঁভাংশ সম্পূর্ণই সাধারণের ছিতকর কার্ধ্যে বায় হয়। গ্ৃতরাং 
এন্ধপ পুস্তক ক্রয় করিলে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সৎকাধ্যে উৎসাহ দান করাও 
হহবে। 

রঙে ছাপা, কাপড়ে সুন্দর বাঁধান মূল্য, ॥৮%০ ডাঁক মাশুল /*। 

মাইকেল মধসুদন দত্তের জীবন-চরিত। 
এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন ৷ কেবল বাঙ্গাল! ভাষায় নয়, পৃথিবীর 

যে কোন ভাঙ্খর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন চরিতের সহিত ইহ! তুলনীয়। টেকৃস্টবুক- 
কমিটা ইহা পুরস্কার দান্র ও পুন্তকাপয়ের জন্ত অনুমোদন করিয়াছেন এবং 
প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ ইহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন ;-- 

21117 11২] ৮ 13১4] 0৯ উিশিি1)6 9৩০50০1০016 

0০15 [013 1150 1601112811010901201% 1) 006 1301719]1 15100755520 

1010020 00181)215 9৬091012019 16) ১০005 01 000 1)6501)101215201)10ন71 

/০115১ 01 06 ৬০০1, 

11177 71111)090 14৯77২10110 15 0119 01 01)9 215 01955 

[10011101001 ৬9115 0706 155৩ ১6 0806 00511 80)1)8915005 1) 

(0001 14100502900, 

1717 [বা] 70751], 5৬১ -106 ০15 925 50001750 
৪0651061861 18) 0100 13810052811 14210009509 8130 0061) 019 1) 
6৮67 136105711 11018159 01158668100 1900110, 

শা [বাট] 07২017২1715 07৩ 5০০৮ ০1 00৩, 
076100017 130100 )00170158. 120) 13055 10255 117710011711520 111105211 
05 09106 012 ৮7116510600 2156 010815005) 0100511) 50 081150% 

11) 0172 1301)58]1 1800050৩. 

শব] [0] 001-551- 2151২,-7076 88070155 010000 5 
017১5 8110 2192981)6, 1015 17009৮০1591 1081120191 0015 10158) 01051720105 

13901 15 81005661061 6115 196১6 19109618015) 177 006 13371/11 18171570205, 

215 13 ও জাচটাতা 0 9100915 20029709106 01006 2155 
[১০৪৮ 12৮579 1)61757150, 551 10৮৮ 01 1715 ০০911078130 115 
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৫5811011755 11001256016) 51)0910 0105196 1)1105611 10) 5 0017৮ 06 01)5 
13901, 

বাত চে ৬২51 ১2482120105 0191150105 ৪ 
0105 01 01 065 911060 10111912. 

21715 টি 11517 /১-0006 জা0র 1085 0651020056 021 

(01107 10121091590 80017696015 2160 02010 11001) 105 20001)01 ৮1,0 

195 00106 21] 10010102106 5615106 60913617581 200. 69 1101 160 13061, 

হা] 914 71595 ] £& 110 005 106110017)8002 01 015 5010 

11009950 5910) ৬/1)101) ৮০ ০21) ৮৮০11 10511550৬25 2150 8 1810001 0 

10৮6) 0105 20001 105৭ 95011101050 2 001750161)11)1157995 17101) 

$/0010 1080 00106 01০01 0 ৪. 03610109/2 ১9৮8101, 

সঞ্জীবনী-_কি ভাষা, কি চিস্তাশীলতা, কি পাণ্ডিত্য, কি মনোঁহা রিত্ব, সর্ব 
বিষয়েই ইহা বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত। যিনি এই পুস্তক পাঠ না 

করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটা উজ্জ্বল রত্বের পরিচয় পাইবেন না। তাছার 

বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাঁকিয় যাইবে । 
বঙ্গবাসী।__যোগীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের সমকক্ষত] করিতে পারে, এমন 

পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিথার 

সম্ভাবনা । শ্রন্থথানি যে কেবল উপাদেয় এবং মনোহর হইয়াছে তাহ! নহে; 

এই গ্রন্থ অনেক অংশেই বাস্তবিক অপুর্ব হইয়াছে। 

নব্যভারত।_পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে 
দেশবাসীর গৌরব হয়। 

হছিতবাদী ।--ইহ! কেবল জীবন-চরিত নয়, একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা, 

গ্রন্থ এবং কবির সময়ের একথানি উৎকৃষ্ট আলেখ্য। মাইগকলের সৌভাগ্য যে, 

তিনি যোগীন্ত্র বাবুর ন্যায় জীবন চরিত লেখক পাইয়াছিলেন। . 
হাদি ০ এ বিভা এ 90321015 055611050 

(0106 55 11010016591] 25 0102 70110010021 090060610175 01 115 0066 

101005617ি ]816801) £619106 ৪৮ 05 910022191)56 01 5001) ৪ ০115 

11) 0105 12750906. 

মহারাজ! সার বতীক্দ্রমোৌহন ঠাকুর “আপনার এ গ্রন্থ অনেকাংশে 

অপুরব্ব? ইতিপুর্ধ বাঁ ইহার পরে এরূপ জীবন চিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় 
নাই। জীবন-চরিতের সহিত তীক্ষ সমালোচনা! এবং কবির সময়ের যথাযথ 

চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ার গ্রন্থথানি অতি উপাদেয় হুইয়াছে। 
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নবীনচক্দ্র সেন ।- এমন সর্বাজস্থন্নর জীবন-চরিত বাঙ্গালার আর কখনও 

বাছির হয় নাই। আপনি মধুনুদনের দোধগুণ, প্রতিভা, অপ্রতিভা নিরপেক্ষ 

ভাবে অস্কিত করিয়া পাঠকের নয়নের সম্মুখে মধুস্থদনের একটা জীবিত আলেখা 
প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি ক্লেশসহিষুঃতা, কি উদ্যম 
দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি এই অপুর্ব জীবন চরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে 

পারিবেন। মধুস্থদনের এবং তৎসঙ্গে বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের এমন অন্তরদশী, 
কাব্যরসন্ধ, নিরপেক্ষ সমালোচন। বঙ্গদর্শন-বান্ধব-যুগের পর আর যে পড়িয়াঁছি 

স্মরণ হয়না । ॥ 

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।,-চরিতবর্ণনের গ্রস্থরচনাঁয় কোন বাক্তি, কোন 

তাঁষাঁয়, আপনার অপেক্ষ! কৃতিত্ব দেখা ইতে পারিয়াঁছেন বলিক্স! আমার জানা নাঁই। 

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।-_আপনাঁর পুস্তক, সর্বাংশে, বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে একদিকে একখানি আদর্শ পুস্তক হইয়াছে। 

চন্দ্রনাথ বস্ত্র ।--এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিগুদ্ধ মনে, এদেশে, 

এ পর্য্স্ত, কেহ কাহারও জীবন-চরিত লেখে নাই। জীবন-চরিত লেখকদিগের 

মধ্যে এমন ধর্মঘ্মভীর" পক্ষপাতশুন্ত ভক্ত বড়ই কম দেখিয়াছি। 

শিবনাথ শান্ত্রী।-কবিবর মধুস্থদন যেমন কবিতারাজ্যে নবভাব ও 
নবশক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তূমিও তেমনি জীবন-চরাতির নূতন প্রণালী * 
প্রবর্তিত করিয়! বঙ্গসাহিত্যে কীর্তিস্থাপন করিলে । 

বিস্কৃত সংস্করণের সঙ্গে এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত, বিদ্যালয় পধঁঠ্য সংস্করণ 
আছে। মুল্য যথাক্রমে ২০ ও 1৮%০ ডাকমাসুল ।০ ও /5। 

অহল্যাবাইয়ের জীবন চরিত । 
শিবপূজানিরতা অহল্যাবাইয়ের, তাহার সমাধিমন্দিরের ও নর্দদাতী রস্থ-ছুর্গের , 

তাহার নির্মিত কাশীর ঘাটের ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চিত্র সম্বলিত । 
হিন্দু-মক্িলার, বিশেষতঃ ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবার, পাঠের জনক ইহাক্টি অপেক্ষা 

উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ আর নাই। নিয়োদ্ধত অভিমত দেখুন। 
সার রমেশচন্দ্র মিত্র; এরূপ সরল ও সুমধুর ভাষায় লখিত পুস্তক 

বাঙালায় কম আছে। অহল্যাবাইএর 'জীবন-চরিত হিন্দু মহিলার উৎকৃষ্ট 
তত 
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আদর্শ। সেই চরিত্র আপনি অতি স্ুন্বরবর্ণে চিত্রত করিয়াছেন। চিত্রপঢ 
যেন জীবিত ব্যক্তি বলিয়া! বোধ হয়। 

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।--অহল্যা পাঠ করিয়া উহার ভাষার প্রাঞ্জলতায 
ও ভাবের মধুরতায় 'আমি মুগ্ধ হইয়াছি। অহল্যা নারীদেবী। না নারী- 
দেবীত্ব আপনার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিতাসিত। 

হিতবাদী ।-_গুক্জনে ভক্তি, সর্বজীবে করুণা, বিপৎকালে ধৈর্ধযাবলম্বন, 
নাঁরীঞ্জনন্থলভ কোঁমলতার সহিত কর্তব্যপরায়ণতার সম্মিলন প্রভৃঘি বিবিধ 

গুণের জন্ত অহল্যার চরিত্র ললনাকুলের আদর্শ স্থল। 

প্রবাসী ।-_-এইরপ পুস্তক পড়িলে আমাদের গৃহলক্মীগণ উপকৃত ইইবেন। 
কন্যাগণ মহৎ চরিক্রের আদর্শ পাইয়া ভবিষ্যগৃহিণনী পদের উপযুক্ত ভইতে 

পারিবেন, এবং অতি ছর্বিনীত, অবিশ্বাসী পুকুষচিত্তও নারী-মহমায় শরন্ধান্সিত 
হইবে। এইরূপ চরিতাখ্যান আত্মার স্বাস্থ্য, গৃহের কল্যাণ । তেজস্থিতাঁয়ঘউগ্র 
অথচ দগ্লাতে কোমল এমন করুণ-কঠোর চরিত্র সংসারে ছুল্পভি, সকলের 

অনুধ্যানের সামগ্রী। 
ইহা! বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার ও পুরস্কার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী । বঙ্গদেশের 

সর্বপ্রধান বিদ্যালয় হিন্দুস্কুল ও হেয়ারস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয়দ্ব় এই 
পুস্তক সন্থদ্ধে যাহ। লিখিয়াছেন, নিয়ে উদ্কৃত হইণ। মূল্য ॥* আন] ডাকমানণ 
/* আনা । 
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2্পভি্ত্ভ? ্রল্হাহ্বলী | 
এই গ্রস্থাবলীতে ভারতীয় পতিব্রতাকুলের অগ্রগণ্যা মহিলাগণের 

চরিত্র, অভিনব প্রনালীক্রমে, উপন্যাসাকারে বণিত হইয়াছে। ভাষার 
লালিত্যে এবং ভাবের পবিত্রতায় এই গ্রম্থাবলীর তুলনা নাই। 

হিন্দুমহিলার আদর্শ কত উচ্চ তাহা জানিতে হইলে এই গ্রস্থাবলী 
পাঠ আন্তশ্যক। 

১। প্রথম ভাগ £--সতী, শকুন্তলা, দময়স্তী এবং শৈব্যা একসঙ্গে বাধাই; 
মূলা সাধারণ ১1* উৎকৃষ্ট ১০1 , 

২। ছিতীয় ভাগ :--গান্ধারী, সুনীতি, সাবিত্রী এবং সীতা একসঙ্গে 

বাধাই; মূল্য সাঁধাঁরণ ১।০ উৎকৃষ্ট ১।*। 
*বিবাহে, জন্মদিনে, উৎসবে, নববর্ষে, বিদ্যালয়ের পরীক্ষান্তে কোন পুস্তক 

উপহার দিতে হইলে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট । গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে 

কি বলিয়াছেন দেখুন £-_ 

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।--“আপনার পবিগ্র সিদ্ধ হস্তে চিত্রাঙ্কনের 

পারিপাট্য পূর্ণত! লাভ করিয়াছে 1” 
প্রবাসী ।--”পাঠ করিলে নারীগণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন ও : 

নির্মল আনন্দ লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই | * 

নব্যভারত £-_প্গৃহপঞ্জিকার ন্াঁয় বঙ্গগৃহে প্রচারিত হউক, আর' ঘরে ঘরে 
অমৃত ফল ফলুক।” 

সঞ্জীবনী :-_*অনতি সুন্দর, অতি মধুর হইয়াছে; আমরা সকলকে অধ্য়ন 

করিতে অনুরোধ করিতেছি ।” 

ছিতবাঁদী £-_-“এমন সর্বাঙ্গনুন্দর জ্্ীপাঠ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই ধানে ১ 

অত্যুক্তি হইবে ন1।” 
শা 135হ8 ঠা ৬৩ 06116558৬০1 110076 ২111 16 

006 05100612100 006 17810016100: 105 0610581, 

আর কিছু বলিবাঁর প্রয়োজন আছে কি? উত্তেজনাপূর্ণ উপন্ঠানপাঠের 

ফল হিন্দুসংসারে অনেকেই ভোগ করিতেছেন, এখন এই শ্রেণী] গ্রনথপাঠ কর্তব্য 

কি না বিবেচনা করুন। ছাপা, বাঁধাই, ছুঁবি, মলাট অতি উৎকষ্টঃ সর্বতোভাবে 

পুরস্কার ও উপহারদানের যোগ্য । 
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ল্রাশ্মাম্্রত্পিন্ চন্বি ও ক্ষত 
ছবি দেখাইয়া বালক বাঁলিকাঁদিগকে রামায়ণের কথ। শিখাইবার জন্ত সরল, 

মধুর পছ্যে লিখিত। কুড়িখানি হাফ্টোন ছবিতে ও ত্রিবর্ণের ছবির মলাটে 
স্থশোভিত। বালকবালিকাদিগের জন্য এমন সরল, মধুর ভাষায় আর কেহ 
রামায়ণের কথা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই ; পড়িলে নেই প্রাচীন কবিদিগের 

ভাঁষ! স্মরণ হইবে। দ্বর্গায় অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় সত্যই লিখিয়াঃছন ;-_ 

গপড়িতে পড়িতে যেন প্রাণের ভিতর বসস্তবাধু খেলিতে থাকে ।” মুল্য ॥* 
আট আনা, ডাকমাস্ুল /*। 

রি 

সি 

সীভ্ডা1 £ 
প্রত্যেক হিন্দু-মহিলার অবশ্য-পঠনীয়। কালিদাসের ও ভবভূতির পর 

ভুবনপাবন সীত'-চরিত্র আর কেহ এক্সপ ভাবে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কি 

না পরীক্ষা করুন। ছাপা, ছবি, বাঁধাই অতি সুন্দর? বিবাহে নববধূকে উপহার 
এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদ্দিগকে পুরস্কার দানের সম্পূর্ণ উপযোগী । মূল্য ॥* 
আট আনা, ডাকমাস্থুল /৪। 

তক্তকবি তুকারামের জীবন চরিত। 
যূল মহারাই্ীয় গ্রন্থ অবলগ্থনে এই সাধু ভক্তের চরিত রচিত হইয়াছে। 

ভগবভ্তক্তি, বিনয়, স্ার্থত্যাগ, সেবা এবং নিষ্কাম আরাধনার এরূপ উদাহরণ 

অন্যত্র দুল্লত। সতীর পণ্ির প্রতি যে প্রেম, শিশুর মাতার প্রতি যে ভালবাসা 
ৃষ্ট হয়, তুকারামের ভগবানের প্রতি সেই প্রেম, সেই ভালবাসা ছিল। কিরূপ 

অত্যাচার, 'উৎপীড়ন সহ্য করিয়া তিনি ভগবানের নামসুধ! মহারাষ্ট্রে বিতরণ 

করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই আলোচনার বিষয়। শিবাজীর সহিত 

তুকারামের মিলন অপূর্ব শিক্ষা প্রদ। তৃকারামের রচিত বনু অভঙ্গের (কবিতার) 

অনুবাদ আছে। মূল্য ॥%*, ভাকমান্ুল /*। 
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ধিনি বৃদ্ধের জন্য কঠোপনিষত, এবং যুবার জন্য পৃথীরাজ ও শিবানী মহাকাব্য 
রচন! করিয়াছেন, তিনি বালক বালিকাদিগের জন্য কি 

সুন্দর গ্রস্থ লিখিয়াছেন, পরীক্ষা করুন। 

আনন্দ দিনে স্েহোপহার ও বিদ্যালয়ের পুরস্কীর-দানের 

পক্ষে সর্বেবাকৃষ্ট 

ছন্নি ও ক্ষন্বিভ? 
প্রথম ভাগ ৪০ দ্বিতীয় ভাগ ॥০ 

বালক বালিকার! ছবি দেখিতে ভালবাসে, কবিত। পড়িতে ও ভালবাসে ) 

কিন্ত এক সঙ্গে ভাল ছবি ও ভাঁল কবিত! দেখিতে পায় না। 

গুরুজনেরা এমন নদৃশ্য অথচ স্থুলিখিত পুস্তক চাঁন, যাহ! দিলে বাঁলক 

বালিকারা আহলাদিত হয়, যাহা পড়িলে তাঁহারা উপকৃত হয়; বিস্তু সেরূপ 

পুস্তক দেখিতে পান না। 

শিক্ষক মহাশয়েরা এমন পুস্তক খোঁজেন, যাহা! একসঙ্গে প্রতিদিন পাঠের 
ও পণীক্ষান্তে পুরস্কারদাঁনের যোগ? যাহা সরণ অথচ সন্তাবপুর্ণ ; যাহার বণিত 
বিষয় ও উপদেশ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উপযুক্ত ; কিন্তু তাহ! দেখিতে পান ন!। 

আমব1 দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ছবি ও কবিত। ইছাদিগের 
প্রত্যেকেরই তৃপ্তিসাধম করিবে। বালক বালিকার ই! পড়িবার জন্য 
কাড়াকাড়ি করিবে। ঘুমাইবার সময়েও ইহা বিছানায় রাখিয়াঁ ঘুমাইবে ; 
মাতা, পিতা এই পুস্তক দেখিয়া গ্রশ্থকারকে ধন্যবাদ দিরেন; আর শিক্ষক 
মহাশয়েরা বুঝিবেন, 'একখানা*বইএর মহ বই বাহির হইয়াছে বটে। 

ইহার প্রত্যেক ছবি সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত, রঞ্জিণ কালিতে মন্থণ 
কাগজে মুদ্রিত, মলাট অতি মনোহর ক্রিবর্ণের চিত্রে শোভিত। 

ইহার প্রন্যেক কবিতা বালক বালিকার! প্রতিদিন যাহা দেখিতেছে 
ও শুনিতেছে সেইরূপ”্ঘটন অবলম্বনে সরল, মধুর ভাষায় লিখিত ও সহ্পদেশ- 

পুর্ণ ; পড়িলে চক্ষু আর্ ও হৃদয় উৎফুল্ল হইবে। 

প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে কয়েকটা করিয়া প্রশ্ন আছে। রুীলকবালিকা- 
দিগকে কিরূপে ভাষা শ্রিখাইতে এবং কবিতার মাধুর্য ও মর্ম ঝেঁধ করাইতে হয়, 
সেই সকল প্রশ্ন হইতে তাহা বুঝিতে পারীটঘাইবে। সঞ্জীবনী বলেন,-_“কোন 

শিক্উপাঠ্য গ্রন্থে এমন ভাষা! ও এমন ভাব মাছে বলিয়া! আমাদিগের শ্মরণ হয় ন11” 



১1/৬ 

নববর্ষ. জন্মতিথি, বিবাহ এবং পুজার সর্বোৎক্ উপহার 

কবিভূষণ শ্রধুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্ধ, বি, এ, সম্পাদত। 

সরল কৃত্তিবাস রামায়ণ _সরল কাঁশীরামদাস 
মহাভারত । 

গ্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুই ইচ্ছা! করেন যে, তাহার পুত্র, কন্য। এবং পরিবারম্থ 
মহিলাগণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পাঠ করেন্ট। কিন্ছ 

এই ছুই গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় আছে, যাঙ্কা বালক, বালিক! এবং মহিলাগণের 

পাঠযোগ্য নয়। বর্তমান পরিমার্জিত সংস্করণে কাব্যের অদার এবং অঙ্গীল 
ংশগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে, অথচ উৎকৃষ্ট অংশগুলি সমন্তই রক্ষিত হইয়াছে । 

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট । রামায়ণের মূল্য ১1০, মহাভারতের মূল্য ২৪০ 
রামায়ণ সম্বন্ধে অভিমত 

শা 70131 7057105 2 ৮৪০০7০95১11 

117171২0157 :7471761591500100 15 80101181016) 21700170006 

%/1)0 0089 1)06101)0/ 01)6 011511)91 59010 500019956 01756 81051010101 

[785 0691) 1616 08৮16 15 2 19990 911101) 90510 (9 106 1620 1) 

, ৪০1 50009106117 00256 1১109117065, 

শা 131 তে 111 4৮171000100 05910091061 070110( 

[08106 ৪, 0001 1316920/ €91)19 0691 015 10190) ৪. 000 0 0015 

0০0901৫৮ 

প্রবাসী--«এমন স্ুদৃশ্ত, সুন্দর, গাহস্থ্য সংস্করণের ক্ৃতিবাদী রামায়ণ যে 
আবাল, বুদ্ধ, বনিতার মনোহরণ করিবে, তাহ! বাচত্র নহে ।” 

নব্যভারত-_“কৃতিবাসেরর ভাল সংস্করণ ছিল না, এতদিন পরে সেই 

' অভাৰ দুর হইল। এই পুস্তকখানি যে ঘরে, ঘরে আদৃত হইবে, সে সম্বঘ্ধে 

মতভেদ নাই।” 

তবাদী--“আমাদিগের বিশ্বাস, বঙ্গের প্রতি হিন্দুর গুছে এই সরল 

কৃত্তিবাস, বিরাধ্ধিত হইয়া বঙ্গের বালক, খালিক ও যুবক, যুবতীর চিত্তে 

কাব্যানুরাগ্রের সহিত হ্থার্থত্যাগ, লোক-হিতৈষণ! প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃতিনিচয়ের 

উদ্মেষ ও পরিপুষ&ঠ সাধন করিবে ।” 

বঙ্গবাসী--“ইহা আবাল, বৃদ্ধ, "তারই যে মনোজ হইবে, তদ্ধিষয়ে 

সন্দেহ নাই ।* 



১1৮০ 

বশ্তরমতী--“ইহার সরল, সরস, সনাতন পুণ্যকাহিনী পাঠে বাঙ্গালীর শিশু- 
হয়ে শৌর্য্য, বীর্ধা, সাধুতা৷ ও মনুষত্বের প্রতিষ্ঠা হউক 1” 

সপ্জরীবনী-_এন্সামার্দিগের মনে হয়, আমীয় শ্বজনকে উপহার এবং 

ছাঁঞ্রদ্িগকে পুরস্কার দিবার জন্য ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তক আর নাই ।” 

মহাভারত সম্বন্ধে অভিমত 

71117101৭11) 705710০৮511 49171070995 7 

001২11২0121 70110055516854 ৮10) 21650 17016508170 01101) 
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97 00102100086 00656 68০ ০15 11 2 টি 20199901 60 
1000117 19506.) 

প্রবাসী-“এই অষ্টাদশ পর্বের বিরাট পুস্তক এমন সুন্দর ছাপা, বাধা, 

২৪০ গুব সন্ত বজিতে হইবে। * * এইনুন্ার পুস্তক গৃহে গৃছু বিরাজিত 
হইয়া আমাদের প্রাচীন আদর্শকে পরিবারে প্রতিঠিত করিবার সহ হইযে, 
আমাঁদের জাতীয়ত! সংগঠনে সাহায্য করিবে 1” 

নব্যভারত-_“যোগীন্ত্রনাথ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই ধহাকাধ্য সুসম্প্ন 
করিয়াছেন। ॥ * এই গ্রন্থ পারিপাঞ্টটা ও বিশুদ্ধতাঁয়,। বোধ হয় অডুলনীক়্ 

চইয়াছে। 



১1০৪ 

সপ্ীবনী-_“রামার়ণ, মহাভারত বাঙ্গালা ভাষার অস্থি, মঙ্জা। যাহার! 
বাল্যকালে এই ছুই গ্রস্থ আয়ন্ত করিবার সুবিধা পাইবে, উত্তরকালে তাহারা 

বাঙ্গাল। ভাষার উপর বিশেষ অধিকার লাভ বরিবে। নীতি ও ধার্মের কথা 

ছাড়িয়া! দিলেও সুধু ভাঁষ! শিক্ষার অনুরোধেই বালক, বালিকাদিগকে রামায়ণ, 

মহাভারত পাঠ করান প্রত্যেক বাঙ্গাণী পিতা-মাতার কর্তব্য । এই কর্তব্য 

পালনের যাহ! অন্তরায় ছিল, যোগীন্দ্র বাবু তাঁহ! অপসারিত করিয়াছেন। এখন 

আশা কর! যার, সরল কাশীরামপাস ও সরল কৃতিবাস বাঞ্গালার গ্ষ:ঃর ঘরে 

বিরাজমান হইবে '* ৫ 

হিতবাদী-_-“বাঙ্গালা দেশে এখন সুনাতাস বহিয়াছে, এখন ইংরাস্তী 
শিক্ষিত পিতামাতা ও, পুত্র কন্যার হস্তে রামায়ণ, মহাভারত দিবার জন্য আগ্রহ- 

প্রকাশ করিতেছেন। এ সময়ে যোগীন্ত্র বাবুর এই বন্দর পুস্তক যে পরম 
সমাদরে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের অনুমান্র সন্দেহ নাই। যোঙ্গীন্ত 

বাবুর স্তায় সর্ববাংণে উপযুক্ত ব্যক্তি এই পুস্তক সম্পাদনের ভার গ্রহণ ন' করিলে 

আমরা এমন সুন্দর, এমন উৎকৃষ্ট সংস্করণ দেখিতে পাইতাম ন11” 

বন্মতী--“লেখকের শ্রম সফল হইয়াছে, তাহা! আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে 
পারি। ধাঁছাদের অবসর অল্প, তীহারাও এই সংজ্কিপ্তসারে কাণীরাম পাঠের 

' ফললাভ করিবেন, এবং এ দেশের চির-উপেক্ষিত শিশুসমাজও সরল কাশীরাম 

পড়িয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবে। যোগীন্ত্র বাবু সংক্ষিপ্ত রামারণ ও মহাভারত 
প্রচার করিয়া, লোকশিক্ষা'র প্রাচীন পথ পুনঃ সংস্কৃত ও প্রশস্ত করিয়াছেন।* 

বঙ্গবাসী-“যোগীন্ত বাবুর সম্পাদিত; কাশীদাসের মহাভারত একটা 
অপূর্ধ্ব সংস্করণ। ইহার বাধন অপূর্ব, ইহার কাগজ ও ছাপ! অপূর্ব ; বাঙ্গালায় 

এ গ্রস্থের যে আদর হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই ।” 

অধ্যক্ষ-__সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিশ স্্ীট ; 

কলিকাতা । 
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